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Tato psychoanalytická práce se obrací jak na odborné kruhy z nejrůzněj-
ších oblastí života, tak i na širokou veřejnost se zájmem o hlubší poznání 
člověka. Nabízí hluboký pohled do funkcí podvědomí a nevědomí. Autor 
osvětluje činnost duševní soustavy ve snu, kreativním procesu a duševní 
nemoci, kterou de�nuje jako symbolickou manifestaci zraněného  vztahu. 
Nosnými pilíři této psychoanalytické práce jsou svoboda a vztah jako 
základní  principy duševní dynamiky.  Veškerá duševní  činnost, mimojiné 
i řešení problémů, vědecké poznatky, technický vývoj a umění vychází 
podle autorova zjištění ze základní funkce nevědomí, tj. osvobozování.

NÁVRAT K ZÁKLADŮM
PO STOPÁCH PODVĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ

Vlastimil Vráblík

Vlastimil Vráblík: Návrat k základům
Tato psychoanalytická práce se obrací jak na odborné kruhy z nejrůznějších oblastí života, tak i na 

širokou veřejnost se zájmem o hlubší poznání člověka. Nabízí hluboký pohled do funkcí podvědomí 
a nevědomí. Autor osvětluje činnost duševní soustavy ve snu, kreativním procesu a duševní nemoci, 
kterou definuje jako symbolickou manifestaci zraněného vztahu. Nosnými pilíři této psychoanalytické 
práce jsou svoboda a vztah jako základní principy duševní dynamiky. – Veškerá duševní činnost, mimo 
jiné i řešení problémů, vědecké poznatky, technický vývoj a umění vychází podle autorova zjištění ze 
základní funkce nevědomí, to je osvobozování.

ISBN 978-80-904705-2-1, 2. vyd., brož., 130 stran, 144 Kč

SUGESCE, AUTOSUGESCE
 A HYPNÓZA
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Slovo „hypnóza“  se nachází ve slovní zásobě téměř každého člověka. 
Za tímto výrazem se skrývá  široká skála faktorů, které jsou náplní 
tohoto zvláštního fenoménu řízené funkce duševní soustavy. Autor 
uvádí všechny prvky hypnózy, které jsou výsledkem vědecké práce 
amerických, německých a dalších badatelů. Jako teoretický psychoa-
nalytik připojuje vlastní osvětlující komentáře k existujícím fenomé-
nům hypnózy. V „Základní teorii hypnózy“ nabízí nové porozumění 
podstaty tohoto fenoménu vedle dosavadních uvedených teorií 
příslušných expertů.

Vlastimil Vráblík: Sugesce, Autosugesce a Hypnóza
Slovo „Hypnóza“ se nachází ve slovní zásobě téměř každého člověka. Za tímto výrazem se skrývá ši-

roká skála faktorů, které jsou náplní tohoto zvláštního fenoménu řízené funkce duševní soustavy. Autor 
uvádí všechny prvky hypnózy, které jsou výsledkem vědecké práce amerických, německých a dalších 
badatelů. Jako teoretický psychoanalytik připojuje vlastní osvětlující komentáře k existujícím fenomé-
nům hypnózy. V „Základní teorii hypnózy“ nabízí nové porozumění podstaty tohoto fenoménu vedle 
dosavadních uvedených teorií příslušných expertů.

ISBN 978-80-904705-1-4, 2. vyd., brož., 78 stran, 119 Kč

PROČ SE SMĚJEME
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Smích nás věrně doprovází našim životem. Víme ale, proč se směje-
me? Odpověď zní následovně: „Protože nám něco připadá komic-
ké.“ Tento postřeh je sice správný, ale velmi obecný a povrchní. 
Abychom vnikli do „tajemství“ smíchu, musíme jeho příčinu  podro-
bit důkladné psychologické a „technické“ systematické analýze, 
o což se toto dílo v souvislé teorii pokouší, přičemž nahlédneme 
do podstaty humoru, komiky a ironie. Psychoanalytické rozuzlení 
nám v tomto díle podává konečné vysvětlení „tajemství“ smíchu.
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Vlastimil Vráblík

Vlastimil Vráblík: Proč se smějeme
Smích nás věrně doprovází našim životem. Víme ale, proč se smějeme? Odpověď zní následovně: „Pro-

tože nám něco připadá komické.“ Tento postřeh je sice správný, ale velmi obecný a povrchní. Abychom 
vnikli do „tajemství“ smíchu, musíme jeho příčinu podrobit důkladné psychologické a „technické“ syste-
matické analýze, o což se toto dílo v souvislé teorii pokouší, přičemž nahlédneme do podstaty humoru, 
komiky a ironie. Psychoanalytické rozuzlení nám v tomto díle podává konečné vysvětlení „tajemství“ 
smíchu.

ISBN 978-80-904705-0-7, 2. vyd., brož., 142 stran, 150 Kč
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Pedagogika je tradičně příliš zaměřená na didaktiku a postrádá 
všeobecně a to i mimo Českou republiku a Evropu psychologickou, 
především ale psychoanalytickou substanci, která nám umožní 
lepší orientaci v oblasti výuky a výchovy a vyvádí z bloudění v omylu. 
Didaktická část této skromné práce sice oslovuje konkrétně jazyká-
ře, je ale všeobecně platná pro všechny obory. V demokratických 
společnostech můžeme pozorovat úpadek učebního výnosu a 
rozklad chování žáků. Autor se  pokouší nastínit cestu k nápravě. 
Sporadický humor a kapitola satiry jsou výrazem bezmocnosti 
všech pracovníků ve školství. Stali se spolu s žáky oběťmi společnos-
ti, v níž schází žákům přirozeně uznávaná autorita a smysl pro 
poslušnost, která je duší každé organizace nezbytné pro zdravou 
funkci společnosti.    
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Vlastimil Vráblík

PRAMENY STUDÁNKY
PEDAGOGICKÉ PRAXE

Vlastimil Vráblík: Prameny studánky pedagogické praxe
Pedagogika je tradičně příliš zaměřená na didaktiku a postrádá všeobecně a to i mimo Českou re-

publiku a Evropu psychologickou, především ale psychoanalytickou substanci, která nám umožní lepší 
orientaci v oblasti výuky a výchovy a vyvádí z bloudění v omylu. Didaktická část této skromné práce sice 
oslovuje konkrétně jazykáře, je ale všeobecně platná pro všechny předměty. V demokratických společ-
nostech můžeme pozorovat úpadek učebního výnosu a rozklad chování žáků. Autor se pokouší nastínit 
cestu k nápravě. Sporadický humor a kapitola satiry jsou výrazem bezmocnosti všech pracovníků ve 
školství. Stali se spolu s žáky oběťmi společnosti, v níž schází žákům přirozeně uznávaná autorita a smy-
sl pro poslušnost, která je duší každé organizace nezbytné pro zdravou funkci společnosti.

ISBN 978-80-904705-3-8, 2. vyd., brož., 122 stran, 142 Kč
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Tento román je syntézou exilu s vlastí. V jeho druhé polovině se jedná 
o závěrečný boj proti komunismu v duchu humoru. O jakou zbraň 
vlastně jde, nám zjeví samotná četba. Román má však vážné pozadí. 
Jedná se v něm mimo jiné o hledání smyslu života, který nachází hlavní 
postava jako ateista nakonec v lásce, která se rodí po překonání vlastní-
ho „já“ ve svobodě ve spojení s Bohem. 

Román je převeden i do základní formy scénáře podle normy Hollywo-
odu a je publikován pod stejnojmenným titulem jako humoristická 
komedie. Scénář můžeme tedy číst jako drama. 
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Patrik Silvestr

HUMORISTICKÝ ROMÁN

Patrik Silvestr: Ozvěny lásky
Tento román je syntézou exilu s vlastí. V jeho druhé polovině se jedná o závěrečný boj proti ko-

munismu v duchu humoru. O jakou zbraň vlastně jde, nám zjeví samotná četba. Román má však váž-
né pozadí. Jedná se v něm mimo jiné o hledání smyslu života, který nachází hlavní postava jako 
ateista nakonec v lásce, která se rodí po překonání vlastního „já“ ve svobodě ve spojení s Bohem. 
Román je převeden i do základní formy scénáře podle normy Hollywoodu a je publikován pod stejno-
jmenným titulem jako humoristická komedie. Scénář můžeme tedy číst jako drama.

ISBN 978-80-904705-5-2, 2. vyd., brož., 174 stran, 167 Kč

Toulky
Bílými Karpaty
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Toulky Bílými Karpaty
V   naší zemi je plno přírodních krás, vysokých hor, rozsáhlých lesů, vonných lučin, bystřinných vodních toků 

i zemědělské krajiny. Bílé Karpaty jsou však krajinou přece jenom něčím výjimečnou. Upoutávají nás svým 
těsným a harmonickým sepětím člověka s   okolní přírodou. Nabízejí našim očím krásu lesů, vod a   strání, ob-
dařených klenoty naší přírody   – orchidejemi. Avšak jen ten, kdo nelituje času i   námahy a   pokládá své srdce 
na oltář přírody, může tuto pohádkovou krajinu plně ocenit. Vydejme se tedy s   autorem publikace polními 
a   lesními stezkami do míst, která jsou ozdobou našich překrásných Bílých Karpat!

ISBN   978-80-88116-47-9, 1. vyd., 06/2016, brož., 104 stran, 189 Kč

Romantika Vlárské dráhy

Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Romantika Vlárské dráhy
Každá železnice má svoje kouzlo, neboť je bytostně propojena s     krajinou, kterou prochází. Prostupuje 

místy, která jsou jejich obyvatelům nejenom domovem, ale velmi často i   kolébkou jejich života. Trať Vlárské 
dráhy se svým průběhem klikatí, obchází menší i větší kopce, aby očím cestujících co chvíli nabízela zajímavé 
obrázky plynoucí krajiny. Každá stanice, každá zastávka na dráze mají svůj osobitý ráz. Jsou vetknuty do 
malebného prostředí lesů, luk a remízků, jako i   osídlených míst. Nechejme se tedy v   této   publikaci unášet 
autorovými pocity a   zážitky z jeho cest touto nepochybně romantickou železnicí!

ISBN   978-80-88116-35-6, 1. vyd., 04/2016, brož., 94 stran, 189 Kč

  Jaromír Slavíček

Pohleďte, to je krása

Jaromír Slavíček: Pohleďte, to je krása!
„Krajina je kouzelný zápisník historie, v   němž se napsaná slova překrývají, ale přesto mohou být rozluš-

těna,“ pravil kterýsi moudrý člověk. Můžeme se v   ní při procházkách kochat lesním tichem, zpěvem ptáků, 
loukami plných květů či poslouchat šum tekoucí vody potůčků a   říček. Ale přece jenom se asi shodneme, že 
i   pohled „seshora“ na naší krajinu může být neméně krásným zážitkem. Autorova publikace nabízí čtenářům 
řadu výhledů na Uherskobrodsko a   to jak z   pozemních stanovišť, tak i   z   balonu. Z   nich pořízené fotografie 
spolu s   popisem jsou názorným dokladem přírodních půvabů našeho kraje.

ISBN   978-80-88116-09-7, 1. vyd., 01/2016, brož., 88 stran, 197 Kč

Brodské postřehy
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Brodské postřehy
O   Uherském Brodě byla v   minulosti napsána celá řada literárních děl, která uměla svým obsahem poutavě 

vystihnout jeho bohatou historii. Autor Brodských postřehů chtěl vyjádřit své bezprostřední prožitky a   poci-
ty ze sídla, ve kterém žije po celý svůj život. Zamýšlí se nad věcmi a   ději, které nás ve dnech všedních i   slav-
nostních v   něm obklopují. Do jaké míry svůj záměr naplnil, ať posoudí vnímaví čtenáři sami. Kniha obsahuje 
množství barevných fotografií. z   Uherského Brodu a   okolí.

ISBN   978-80-88116-08-0, 1. vyd., 10/2015, brož., 134 stran, 249 Kč

Veď mne dál, cesto má
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Veď mne dál, cesto má
Ve světě je mnoho, přemnoho zajímavých míst. Takových, ve kterých je pořád co nalézat a     obdivovat. 

Ale proč cestovat do vzdálených krajů? Vždyť i   v   našem regionu je překrásná příroda. Rovněž ale i   stop po 
dávnější historii, zbytků hradů, hradisek, nebo podoby jen několika kamenů, které označují místa působení 
našich předků. A   právě za takovými jsem se čas od času vypravoval, abych se mohl následně se čtenáři o   své 
zážitky podělit. Kniha obsahuje řadu barevných fotografií.

ISBN   978-80-88116-06-6, 1. vyd., 08/2015, brož., 114 stran, 163 Kč

Jaromír Slavíček   – vydané knižní tituly



SCÉNÁŘ: OZVĚNY LÁSKY
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Patrik Silvestr

HUMORISTICKÁ KOMEDIE

Toto dílo vzniklo podle stejnojmenného románu, který byl převeden do 
základní formy scénáře podle normy Hollywoodu. Scénář můžeme tedy 
číst jako drama. Zatímco román má hodně „odboček“, musí se scénář 
ubírat stále stejnou cestou, přičemž by se hlavní postava měla vyskytovat 
téměř ve všech scénách. V této formě kinematogra�e se setkáváme se 
srovnatelnou strukturou jako u dramatu o třech jednáních: situací – 
kofrontací – rozřešením (u komedie).  

Patrik Silvestr: Ozvěny lásky – scénář
Toto dílo vzniklo podle stejnojmenného románu, který byl převeden do základní formy scénáře podle 

normy Hollywoodu. Scénář můžeme tedy číst jako drama. Zatímco román má hodně „odboček“, musí 
se scénář ubírat stále stejnou cestou, přičemž by se hlavní postava měla vyskytovat téměř ve všech 
scénách. V této formě kinematografie se setkáváme se srovnatelnou strukturou jako u dramatu o třech 
jednáních: situací – konfrontací – rozřešením (u komedie).

ISBN 978-80-904705-4-5, 2. vyd., brož., 112 stran, 136 Kč

THE FANS OF LOVE

HUMORISTICKÁ KOMEDIE V ANGLICKÉM JAZYCE
A HUMOROUS COMEDY

Patrik Silvestr

Patrik Silvestr: The Fans of Love
Tato humoristická komedie v anglickém jazyce byla původně sepsána v roce 1983 pro jednu filmovou 

společnost Hollywoodu. Poněvadž se jedná o společenskou komedii, která ve Spojených státech nemá 
v televizních pořadech tradici, nedošlo k její produkci, což však nikterak nesnižuje její hodnotu v oblasti 
zábavy čtenáře, který se rád pobaví a zasměje. Určitě poslouží mimo čtenářů se znalostí anglického jazy-
ka i studentům středních škol, gymnázií a studentům anglického jazyka na vysokých školách.

ISBN 978-80-904705-6-9, 2. vyd., brož., 64 stran, 114 Kč

Patrik Silvestr

Patrik Silvestr: Setkání s  Dvorním šaškem Nebeského království
Tato humoristická novela hledá pravý smysl života přes veškerá pokušení a slabosti a zviditelňuje 

omyly, kterým je člověk vystaven a sice jak v privátním tak i ve veřejném životě. S příchutí politické sati-
ry se jedná o souboj mezi atheismem s křesťanstvím a materialismem s hodnotami duchovními v duchu 
humoru, kde Dvorní šašek Nebeského království nakonec vítězí nad svým ateistickým rivalem.

ISBN 978-80-904705-7-6, 1. vyd., brož., 82 stran, 122 Kč

ARMÁDY SPÁSY
PATRIK SILVESTR

TRAGIKOMICKÁ SATIRA
ZČÁSTI DVOJJAZYČNĚ

Patrik Silvestr: Vrchní velitel Armády spásy
Hrdina této tragikomické satiry pan Papoušek vzal na sebe nelehký úkol. Chce vy-

koupit člověka ze ztráty rozumu. Odchází se svým zdravým selským rozumem na 
psychiatrii, kde je v jednom ze svých snů jmenován Ježíšem Vrchním velitelem 
Armády spásy. Se ztrátou rozumu člověka zápasí na psychiatrii, bojuje proti nespravedlnosti a chu-
době a zasahuje nepřímo do dění světové politiky. Sklízí však, jak tomu už v životě bývá, v malých 
i velkých bojích jak vítězství tak i porážku. Nedostatek Lásky a smyslu pro Spravedlnost v politické ob-
lasti a Zlo nakonec jeho snahy z části zmaří.

ISBN 978-80-904705-8-3, 1. vyd., brož., 152 stran, 157 Kč

Objednávky a informace:
Nakladatelství ELTISK s.r.o.
Mariánské nám. 63, 688 01 Uherský Brod
tel. 572 633 341, 775 637 815
e-mail obchod@eltisk.cz, www.eltisk.czod roku 1989

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 10% a neobsahují poštovné. Při objednávce nad 500 Kč je poštovné zdarma.

V paměti zůstávají
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: V paměti zůstávají
Mnoho, přemnoho je toho, co bylo stvořeno lidskou rukou. Toho, co poctivě člověku sloužilo či ještě slouží, 

aby naplnilo jeho sny a touhy. Ale stejně jako u živoucích bytostí, i osud neživého dříve nebo později končí. 
Postupně se to, co nás životem provázelo, zahaluje do hávu zapomnění. Je na nás, aby se závoj minulosti 
snášel mezi nás pozvolna a tiše, neboť i v odcházejícím lze najít krásu… A právě onu se pokusil najít autor ve 
své publikaci.

ISBN   978-80-88116-02-8, 1. vyd., 08/2015, brož., 112 stran, 149 Kč

Jaromír Slavíček: Vzpomínky brodské „rosničky“
Rosnička je žabka, která podle pranostik svým chováním údajně naznačuje vývoj počasí. Spolehlivým uka-

zatelem počasí samozřejmě není, ale i tak je sympatickým tvorem, který umí svým způsobem reagovat na 
povětrnostní děje. Obdobně si počíná i autor publikace a snaží se vyhmátnout kromě aktuální povětrnosti 
i charakteristické klimatické rysy toho kterého ročního období. Stává se tak jakousi imaginární „brodskou 
rosničkou“ s nezastíraným zájmem alespoň částečně proniknout do tajů universa nás obklopujícího.

ISBN   978-80-88116-07-3, 1. vyd., 08/2015, brož., 144 stran, 167 Kč

Jaromír Slavíček

Náhrdelník
Velké    Javořiny

Jaromír Slavíček: Náhrdelník Velké Javořiny
Říká se: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Obdobně pak platí: „Není v našem kraji tako-

vých vesnic a vísek, které by se nám nemohly pochlubit něčím zajímavým. Jsou rozesety v podobě perel 
na náhrdelníku Velké Javořiny, přičemž každá z nich nás nějakou svou raritou upoutává…” Snad zdánlivě 
malichernou, ale přesto mající k uvedené obci bezprostřední vztah.

ISBN   978-80-904705-9-0, 1. vyd., 08/2015, brož., 118 stran, 179 Kč
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Jaromír Slavíček: Maturita (Vzpomínky učitele)
Maturita, zvaná též zkouškou dospělosti, je významným počinem v životě mladého člověka. Klade velké 

nároky na studentovu přípravu, psychickou odolnost a jeho snahu prokázat u zkoušky vědomosti, získané 
v dosavadním průběhu studia. Je něčím, co zanechává v jeho paměti hlubokou a nesmazatelnou stopu, je 
vždy svým způsobem originální. Má svého jedinečného ducha, svou nezaměnitelnou atmosféru, a právě tu 
se autor pokusil na stránkách publikace čtenářům přiblížit.

ISBN   978-80-88116-00-4, 1. vyd., 08/2015, brož., 90 stran, 119 Kč

Město, které mám rád
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Město, které mám rád
Je mnoho, přemnoho měst. Každé z nich má člověku co nabídnout. Historické ulice, chrámy, památná mís-

ta, osvěžující zeleň. Výjimkou není ani Uherský Brod, Komenského město, jinak též zvané branou do Bílých 
Karpat. V průběhu roku v něm člověk prožívá rozmanité situace, veselé i smutné, někdy všední, jindy pozo-
ruhodné. Autorovy úvahy jsou psány s příznačným nadhledem, nejednou s humorným podtextem. Zamýšlí 
se nad událostmi, které ho nějakým způsobem zaujaly a podnítily vznik knížky, která se stala jeho vyznáním 
rodnému městu.

ISBN   978-80-88116-01-1, 1. vyd., 08/2015, brož., 114 stran, 149 Kč

Noční 
Uherský Brod
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Jaromír Slavíček: Noční Uherský Brod
Naše město bylo popsáno v řadě publikací, které jsou dokladem promyšleného a citlivého přístupu jejich 

autorů k našemu sídlu. Mnohé se zabývají jeho bohatou historií, přinášejí poutavé texty i obrazové materi-
ály, do kterých se čtenář se zatajeným dechem začte a zahledí. Výše uvedené skutečnosti se však týkají na-
šeho města v denní době, tedy času, kdy se sluneční paprsky „mazlí“ s ulicemi města, náměstími, ba i parky. 
V noční době je naše město jiné. Dýchá tajemnem, je hrou lamp a stínů. Má v tu dobu své neopakovatelné 
kouzlo. Ale jen pro toho, kdo ho umí objevit a ocenit…

ISBN   978-80-88116-03-5, 1. vyd., 08/2015, brož., 60 stran, 105 Kč



Zpověď učitele
Jaromír Slavíček

Jaromír Slavíček: Zpověď učitele
Zpověď učitele vyjadřuje pocity a zážitky středoškolského učitele, který svoje povolání měl po celých 

čtyřicet let velmi rád, a které výrazně formovalo jeho náplň života. Zamýšlí se nad místem, kde se střetávají 
osudy tisíců osob, studentů i učitelů. Vážně i s úsměvem rozebírá celoroční dění na gymnáziu a netradičním 
způsobem popisuje jeho atmosféru.

ISBN   978-80-88116-05-9, 1. vyd., 08/2015, brož., 134 stran, 143 Kč
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Nemoci je třeba léčit ne zaříkáváním, ale léky.

 bůh Hermés s antickým lékařem Hippokratesem

antičtí lékaři Andronicos a Démokritos

Jaromír Slavíček: Pocity pacienta
O nemocích byly napsány tisíce a tisíce odborných stránek, ale jen nemnoho o jejích „duších“. Nejedna 

nemoc je i v dnešní době tajemná a jen pozvolna a nerada odkrývá své taje těm, kteří se jí zabývají. Ve své 
publikaci se autor pokusil poodhalit roušku tohoto fenoménu a to i s pomocí špetky nevtíravého jemného 
humoru.

ISBN   978-80-88116-04-2, 1. vyd., 08/2015, brož., 116 stran, 134 Kč
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Jaromír Slavíček: Života střípky
Publikace Života střípky svým obsahem ve velké míře pojednává o   věcech a   událostech všedních dnů, se 

kterými se každý člověk čas od času setkává. Mnohé epizodky v   ní uvedené se tedy mohly či mohou přihodit 
každému, stačí se jenom kolem sebe pozorně dívat a     citlivě naslouchat. Ale tak v     jednotlivých příbězích 
může čtenář nejednou nalézt důvod k   pousmání, ponaučení či příležitost zamyšlení. Citát v   předmluvě pub-
likace hovoří za všechno: „To jsou naše unavené oči, které nechtějí vidět v   dění obyčejných dnů svátečnost!“

ISBN   978-80-88116-48-6, 1. vyd., 10/2016, brož., 118 stran, 179 Kč

Jaromír Slavíček
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… za školou

Jaromír Slavíček: Se studenty za školou
Autor uvedené publikace vtipně popisuje jeho soužití se studenty mimo školu, kde jsou daleko větší 

možnosti poznání života a   myšlení mladých lidí. Tedy na výletech, exkurzích, zábavách, lyžařských kurzech, 
zájezdech na vodu, dříve i    na početných povinných brigádách. Všude tam, často k    nemalému překvapení, 
učitelé začínají studenty vnímat jinak, než tomu bývá v   učebnách. A   zejména proto se autor svěřuje čtená-
řům se svými pocity a   zážitky z   míst škole vzdálenějších, ke kterým již nedoléhá zvuk školního zvonku. Jeho 
vzpomínky jsou osvěžujícím čtením a    chvilkou k    zamyšlení se nad smyslem učitelské práce a    života jako 
takového.

ISBN   978-80-88116-53-0, 1. vyd., 01/2017, brož., 100 stran, 199 Kč

Objat samotou
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Jaromír Slavíček: Objat samotou
Samota může být pro někoho zátěží, pro jiného však zase osvobozením od současného přetechnizovaného 

světa. Autor publikace si ji na čas svým pobytem v   horách zvolil, neboť se chtěl v   jejím objetí spolu s   okolní 
přírodou zabývat úvahami o    věcech, které nám všem ve spěchu civilizace často unikají. Za tím účelem se 
rozhodl pobývat zcela osamocen několik týdnů v   chatce v   Bílých Karpatech, kterou si předem vyhlédl. Své 
pocity autor čtenářům předává ve své publikaci s    přáním, aby se i    oni pokusili pocítit to, co on v    přírodě 
prožíval, třeba četbou jeho knížky.

ISBN   978-80-88116-60-8, 1. vyd., 05/2017, brož., 100 stran, 189 Kč

Půvaby řeky
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Jaromír Slavíček: Půvaby řeky Olšavy
Naše krásná země je bohatá na vodní toky, z   nichž mnohé jsou opěvovány a   literárně i   jinak zpracovány 

v   četných uměleckých dílech. Kdo by neznal Smetanovu Vltavu, anebo svými dějinnými událostmi proslulé 
toky Labe, Moravy, Sázavy, Svratky a   mnoha dalších v   dílech českých i   slovenských umělců. Jsou však i   tako-
vé, mnohem menší, které tolik pozornosti nebudí, ale přesto mají svá tajemná zákoutí, poklidné zátočiny či 
naopak bystré peřeje. Jsou proto příležitostně vyhledávány ať už sportovci, rybáři, či třeba jen romanticky 
založenými jedinci. A   právě jednou z   takových nevelkých řek je Olšava, o   které autor publikace píše s   upřím-
nou láskou a   zaujetím.

ISBN   978-80-88116-63-9, 1. vyd., 07/2017, brož., 66 stran, 199 Kč
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Jaromír Slavíček: Pralesem Velké Javořiny
Velká Javořina, nejvyšší hora Bílých Karpat, je pro autora publikace se svým na úbočí ležícím pralesem 

mystickou horou. Horou, kterou mají Moravští Slováci den co den na očích. Avšak nejlépe je navštívit ji a   na 
vlastní oči se přesvědčit o   jejím půvabu. Můžeme se pak kochat jejím vzezřením, provoněnými lesními hvoz-
dy, retranslační věží na vrcholu či opodál stojící bývalou hláskou – Jelencem. Někdy je vrchol této hory cudně 
zahalen do mračen, jindy zase její obrysy vystupují v   modravém oparu na obzoru. Vždy však své pozorovate-
le oslňuje svým zjevem, svou majestátností…

ISBN   978-80-88116-66-0, 1. vyd., 09/2017, brož., 96 stran, 249 Kč
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Jaromír Slavíček: Stezkami jižního Valašska
V   knize o   jižním Valašsku její autor poukazuje na řadu přírodních i   kulturních krás jednoho z   koutů naší 

vlasti. Jižní Valašsko je proslulé svými malebnými kopci, rozsáhlými lesními masivy, ale i   rázovitými obcemi 
a   pracovitými lidmi. Kráčet jeho stezkami je pro člověka nejenom zkouškou fyzické zdatnosti, ale především 
pohlazením duše… Tu podmanivě oslovují hluboké lesy, bystřinné toky, ale i   hlasy ptactva. Je tak stále se na 
co dívat, co poslouchat, obdivovat, a   po návratu domů tvorbou publikace čtenářům přibližovat.

ISBN   978-80-88116-73-8, 1. vyd., 12/2017, brož., 94 stran, 259 Kč
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Jaromír Slavíček: Houbařovy zážitky
Houbaření je bezesporu ušlechtilým zájmem, který svými důsledky přispívá k obohacení našeho jídelního 

stolu.  Ale je současně i něčím výjimečným. Našemu tělu i duchu nabízí pocit odpoutání se od ruchu běžného 
světa, tedy od všeho toho, co nás trápí a obtěžuje. Současně nám umožňuje pochopit zákonitosti přírody, 
tedy vzájemného soužití organismů, ať už rostlin, živočichů, a právě zmiňovaných hub. A to rozhodně není 
málo… A právě o svých toulkách za houbami vážně, ale i s kapkou humoru píšu. Přál bych si tedy, aby alespoň 
některé mé mykologické zážitky čtenáře dokázaly zaujmout.

ISBN 978-80-88116-74-5, 1. vyd., 02/2018, brož., 108 stran, 269 Kč
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Jaromír Slavíček: Zážitky seniora
Seniorský věk je brán, i když se nám to nemusí líbit, jako závěrečná kapitola života. Je protkáván směsicí 

zážitků jak pozitivních, tak i negativních. Ty druhé by se měl senior snažit, pokud je to ovšem možné, vytěs-
ňovat alespoň na čas ze svého povědomí. A těmi prvními se naopak v přiměřené míře čtenářům svěřovat 
s  netajeným úmyslem nejednu tvář i rozesmát. I tak se lze v seniorském věku bránit působení neúprosného 
času. Stáří je samozřejmou součástí lidského života. Je to úděl lidí. Postupující věk však i v tomto ohledu 
nabízí celou řadu aktivit, ať už pohybových nebo duševního rázu. Bylo by škoda jich nevyužít, pokud ještě 
tělo a duše alespoň trochu slouží. A právě to jsem chtěl konzumentům mých řádků v publikaci naznačit…

ISBN 978-80-88116-78-3, 1. vyd., 07/2018, brož., 132 stran, 269 Kč

Jaromír Slavíček: Bílé Karpaty –  rozhledy
Bílé Karpaty jsou pokladnicí přírodních krás v podobě malebných kopců, říček a potoků, stejně jako rozsáh-

lých lesních hvozdů, o květeně a zvířeně ani nemluvě. Můžeme je obdivovat pěší chůzí či na kole. Unikátní 
je pak pohlížet na okolní kouzelnou přírodu z vyvýšených míst, z vrcholků kopců, mnohdy i z rozhleden. 
Lidským očím se pak nabídnou nezapomenutelné scenerie, které člověk dlouho ponechává ve své paměti. 
V uvedené publikaci jsem se pokusil naznačit, co pozoruhodného lze spatřit z významnějších vrcholů Bílých 
Karpat. A nejenom spatřit, důležité je i pozorované objekty na obzoru umět pojmenovat a následně je čtená-
řům textově přiblížit. Nakolik se mně to podařilo, ať oni samotní posoudí.

ISBN 978-80-88116-81-3, 1. vyd., 10/2018, brož, 116 stran, 289 Kč
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