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Monografie o poválečném zacházení
s Němci na Hranicku, zejména o fungování
Internačního tábora (Pracovního střediska)
v Hranicích a o otřesných násilnostech,
kterých se tam dopouštěli čeští strážní.
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žáci .B hranické ZŠ . máje
P  
Pohádky, které napsaly skutečné děti
v roce .  textů jedenáctiletých dětí
z .B základní školy . máje v Hranicích.
Nenapodobitelný půvab dětského psaní
a myšlení!

Milý Bože, odpusť slepotě ducha mého, s jakými nádhernými myšlenkami
vstoupil jsem do lodě, mysle sobě, že nejináč státi se může, než že po roce
jestliže ne doktor, tak jistě regimentschirurgus, anebo snad i tělesný lékař
některého prince býti mohu.
()
Někdy na počátku . století sepsal moravský lékař, malíř a spisovatel
Josef H. A. Gallaš (–) svou „truchlivou autobiografii“, v níž
shrnul výhradně nešťastné příběhy svého pestrého života – od dětství,
stráveného v Hranicích a v Blansku, přes studia v Lipníku nad Bečvou,
Olomouci a Vídni, kariéru na Josefově medicínsko-chirurgické akademii, účast na vojenském tažení proti Turkům v roce , práci vojenského ranhojiče v Uničově a v Jaroslavi až po návrat do rodných Hranic,
kde se věnoval medicíně a literární a osvětové práci.
Rukopis Mé žalosti a mé bolesti se dosud nedočkal žádného badatelského zájmu přesto, že se jedná o jednu z prvních česky psaných autobiografií.
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Jiří J. K. Nebeský
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  –
Soubor článků o hranické autorské kultuře,
publikovaných v Přehledu, Hranických
novinách, Hranickém týdnu a Maštali.
Ohlédnutí za „hvězdnou dobou“ hranické
scény. Páteř knihy tvoří novinový seriál
Dobrodružství mladé hranické kultury,
doplněný řadou „recenzí a glos“. Unikátní
kniha o době, která už skončila...
nakladatelství Tichý typ
Hviezdoslavova 
CZ –   Hranice
tichy-typ@seznam.cz
www.sweb.cz/tichy-typ
+   

Josef H. A. Gallaš Mé žalosti a mé bolesti
nově objevená autobiografie
moravského spisovatele, lékaře a malíře
z počátku 19. století

JIŘÍ J. K. NEBESKÝ (* / ≈)
absolvent hranického gymnázia
a opavské bohemistiky,
člen Kulturního sdružení Unarclub
diplomové práce:
• Hnízdo je způsob roštu / 
o poezii Petra Kabeše
• Znak Liechtensteinů v . století / 
heraldická monografie
• Jozef Heřman Agapit Gallaš a jeho rukopis
Moji pamětihodnější snové / 
edice zápisů Gallašových snů
knihy:
• Džus / fáze hypostáze / 
sbírka básní
• Příběh lágru / 
internační tábor a perzekuce Němců
v Hranicích (–)
• Hranická scéna . let / 
recenze a glosy z let –

vydání knihy umožnili:

Tichý typ
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Josef H. A. Gallaš Mé žalosti a mé bolesti

nakladatelství
T 
již vydalo:

Tichý typ

edice:
• Jozef H. A. Gallaš:
Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy
/ 
edice rkp. Moji pamětihodnější snové
• František Xaver Bašík:
Vyučil jsem se u Kafků / 
vzpomínky na léta –
• Žáci .B hranické ZŠ . máje
Před milionem měsíců / 
pohádky jedenáctiletých dětí
www.sweb.cz/jjkn

