
AUTOGRAMIÁDA dvou knih 
ve středu dne 20.6.2018 v klubu Carpe Diem 

 v 18.30 hod. 
 

 Nejdříve představíme novou knihu pana     
 

Doc.Martina Javora – Slobodomurárský Prešov. 
 

 Pan doc. Martin Javor se zabývá celoživotně badatelskou činností v zednářské historii a 
dokonce tento obor i přednáší na Prešovské univerzitě. Poslední jeho kniha je o zednář-
ském životě v Prešově v návaznosti na další uherské lóže, kde historie začíná roku 1769 
založením lóže „ Zum tugenhaften  Reisenden“ ( K cnostnému cestovateli ). V knize na-

jdeme i jednu z nejstarších konstitucí z roku 1781 právě z Prešova , kde již v prvním člán-
ku najdeme, že ...Přijetí neznaboha je vyloučené, protože víra bezúhonnost je základním 
kamenem celého pravého zednářství. Proto musí každý správný zednář věřit ve Velkého 

stavitele nebe a země, který ho stvořil a v němž je veškerá moudrost, a modlit se k němu. 
..Historie pak pokračuje otevření lóže „ Thököly Imre T.:ES T.:SZ.:K.:“ v roce 1902, což 

byla jedna z 32 lóží v 13 městech Uherska. Najdeme zde desky prací a další zajímavé do-
kumenty lóží Uherska. A to v době, kdy v Čechách bylo zednářství zakázáno. 

 

Druhou knihou k autorskému signování  je velmi zajímavá kniha, která vás jistě upoutá a editor ji představuje 
následovně: 
    Aleš Česal, Jan Geisler  -    Sekce: Dračí krev 

 

Zbrusu nové nakladatelství Blacklist, si Vám dovoluje nabídnout právě vyšlou knihu Sek-
ce: Dračí krev.  

Při psaní této knihy autoři Aleš Česal a Jan Geisler vycházeli z událostí zčásti reálných a 
zčásti inspirovanými jejich vlastní představivostí. Podobné je to i s osobami vystupujícími 
v tomto příběhu. Většina aktérů nemá žádný konkrétní předobraz. 

Snad až na jednu, Dr. Lubomíra Antka, zaměstnance Národního muzea. Inspirací pro něj 
se stal PhDr. Luboš Antonín, pracovník Zámeckých knihoven Národního muzea, hermetik 
a hlavně věčně inspirující a dlouholetý kamarád. 

Luboš se bohužel vydání románu Sekce: Dračí krev, nedočkal. Autoři však věří, že jeho literární rysy, které mu 
jejich fantazie přisoudila, by přijal s ironií a humorem jemu tak vlastními. 

Nakladatel i autoři budou velice vděční, pokud pomůžete s propagací této knihy mezi B:. B:. svých L:.L:. 

Bližší informace o knize Sekce: Dračí krev, jakož i e-shop nakladatelství Blacklist, naleznete na těchto webových 
stránkách www.blacklist.top. 
 
                            Přijďte si poslechnout historii vzniku knihy, knihu zakoupit a podepsat od autorů.!!! 

 
Na autogramiádu vás srdečně všechny zve 

Spolek Quatuor coronati společně s knihovnou VLČR 
 

Klub Carpe Diem Flóra, Jičínská 4, Praha—3, http://www.carpediemflora.cz 


