
FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK 5

MOTTÓ ♠♠      TAGTOBORZÓ   ♠♠    KAREL VYSUŠIL

BOHEMIA
Časopis pro přátele èeské kultury

Vychází s využitím dotace 
MZV  České republiky

Vydává: Přátelský kruh Bohemia
Odpovědný vydavatel: Ottó Zachár

Šéfredaktor: László Polgár
Redaktorka: Eva Molnárová

Stáli autoři:
László G. Kovács (Budapešť), 

Jitřenka Svobodová (Praha)
Redakce:

H-1091 Budapest, Üllői út 189. III/19.
tel./fax: +36-20-442-9224

e-mail: bohemia@mail.tvnet.hu
Příprava pro tisk:

k.s. Korma
ISSN 1219-0500

Vytištěno v tiskárně Bé-Bé Reklám Bt.
Na obálce:

Frýdlant (rytina)

BOHEMIA
Folyóirat a cseh kultúra barátainak

Megjelenik a Cseh Köztársaság
Külügyminisztériumának támogatásával

Kiadja: a Bohemia Baráti Kör
Felelős kiadó: Zachár Ottó

Főszerkesztő: Polgár László
Szerkesztő: Molnár Éva
Állandó munkatársak:

G. Kovács László (Budapest), 
Jitøenka Svobodová (Prága)

Szerkesztőség:
H-1091 Budapest, Üllői út 189. III/19.

tel./fax: +36-20-442-9224
e-mail: bohemia@mail.tvnet.hu

Tördelés és nyomdai előkészítés:
Korma Bt.

ISSN 1219-0500
Készült a Bé-Bé Reklám Bt. nyomdájában

A borítón:
Frýdlant (metszet)

Hirdetési tarifáink:
1/1 oldal 30.000 Ft + ÁFA 
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 15.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 10.000 Ft + ÁFA

A borítókon elhelyezett hirdetéseknél 
+ 20 % felárat számítunk fel.

MOT TÓ:

„...s lé te ér tel mét sem ab ban lát ja,
hogy egyi kü ket a má sik el len se gít se,
ha nem hogy a ket tő közt áll va, tév hi -
tek től sza ba dul tan, na gyon sze rény
erő vel és ered ménnyel egyen ges se a
ro kon szel le mek ese dé kes ta lál ko zá sát
s a ma is – an  nyi baj, gyû lö let és fél -
re ér tés után – egy más fe lé ta po gat va
nyú ló ke zek ös  sze fo ná sát...”  

Do bos sy Lász ló

tagtoborzó
– miért jó, ha belépsz a Bohemia Körbe? –

1. INGYEN JUTHATSZ ÚJSÁGUNK 
REMEK SZÁMAIHOZ.

2. ELJÖHETSZ VELÜNK CSEHORSZÁGBA 
KIRÁNDULNI ÉS VÍZITÚRÁZNI.

3. SZERDÁNKÉNT KELLEMES TÁRSASÁGBAN,  
VELÜNK SÖRÖZHETSZ.

Tagdíjunk 2008-ban 2000 Ft, 
nyugdíjasoknak és diákoknak 1000 Ft

Csekkszámlánk száma: 
10400205–02001478–00000000 K&H BANK

1067 Budapest, Teréz körút 1.
Adószámunk: 18049866-1-41

Ízelítő 2007. évi programjainkból:

BOHEMIA FARSANGI BÁL √√
KIRÁNDULÁS DÉL-CSEHORSZÁGBA √√  

JAGELLÓK NYOMÁBAN – BALTIKUM II. √√
VÍZITÚRA A MOLDVA FOLYÓN √√

PRÁGAI LÁTOGATÁS FRANTIŠEK KUPKA
NYOMÁBAN √√

MORVAORSZÁG–SZILÉZIA–LUŽICE KÖRÚT √√
KÖZGYŰLÉS √√

CSEH KARÁCSONY √√

Bel ső bo rí tó in kon:

Ka rel Vy su šil ké pei

Ka rel Vy su šil 1926 no vem ber 14-én szü le tett Trmi cé ben. 1942–44 kö -
zött a De ko rá ci ós Mű vé sze tek Is ko lá já ba járt, 1945–47 kö zött a Kép ző -
mű vé sze ti Aka dé mi á ra. 1952 óta tag ja az  SÈUG Hol lar tár sa ság nak,
ala pí tó tag ja volt a G7, az LG5 és a Máj cso por tok nak. Fest, sza bad és
al kal ma zott gra fi kát, va la mint könyv il luszt rá ci ó kat és kol lá zso kat ké -
szít. Ka rel Vy su šil te ma ti kus egy sé gek ben al kot, az utób bi idő szak ban
abszt rakt és fi gu ra tív ele mek vál ta koz nak mun ká i ban. 

Több mint 80 önál ló ki ál lí tá sa volt ha zá já ban és kül föld ön (Auszt ria,
Hol lan dia, Né met or szág, Svájc, USA). Részt vett szin te min den je len -
tős, a cseh kép ző mű vé sze tet pre zen tá ló cso por tos ki ál lí tá son kül föld ön
és ha zá já ban. Mun kás sá gát több díj jal is ju tal maz ták: 30. Ex hi bi tion of
Ja pan Print – ezüst érem, Biele ferder Kunst ve rein em lék pla kett (1971,
1979), In ter na tio nal Graphic Cen ter New York (1972), Wis sen schaft -
liche Buch ge sell schaft Bo chum (1973), Parche min d’Hon neur na
Triena le mon dia le d’estam pes pe tit for mat – Cha ma lié res (1994), Franz
Kaf ka em lék érem (1998), hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít sük.

Prá gá ban él és dol go zik. 
(Cseh Cent rum)


