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Knížka přináší kompletní soubor sloupků:
Říkám, že: (1994–1995)
a Glosák (1996–2001).

Rubrika Říkám, že: začala vycházet v polovině roku 
1994, původně jako parodie žánru „osobnost kultury 
vzpomíná a glosuje“. Převažovaly texty s kulturními 
tématy, ale nechyběly ani dobově oblíbené ironické 
útoky proti „byrokracii“. ¶ Druhý seriál sloupků, 
s názvem Glosák, byl plněn drobnými postřehy, v nichž 
byla každodennost maloměsta nahlížena perspektivou 
tehdy módních sociologických a psychologických 
konceptů, přibývala i témata politická. ¶ Autor sám 
současné vydání komentoval v rámci sebekritického 
čtení také takto: „Převažuje čtenářsky zklamaný pocit – 
jistě, události, k nimž se texty vztahovaly, dávno zmizely, ale 
jde o postřehy → mnohé názory jsou povrchní, arogantní 
a z dnešního pohledu málo odůvodněné až trapné; hranici 
mezi (jazykovým) experimentem a ne uměním (for mulovat) 
dnes někdy obtížně hledám. Glosáky jsou zdařilejší, občas 
mě některý díl i dnes pobavil. Jazykové pokusy jsou zde 
zjevné, ale čtenářsky – musím uznat – náročné. Místy tu 
ale jsou hodnoty poezie.“ ¶ Z obecnějšího hlediska před 
námi limitovaně ožívá atmosféra 90. let 20. století 
s jejich stinnými, ale zároveň i pěknými stránkami. 
Role dokumentu doby postupně převažuje nad rolí 
informace o věci.

(12) Kdysi a nedávno
Texty o dějinách Hranicka 3 
(2012)

(13) Jiří J. K. Nebeský
Moje milé Hranice před lety 1 
(2013)

(14) Ladislav Janda
Potok pod viadukty a jiné hranické vzpomínky
(2014)

(15) Jiří J. K. Nebeský
Kostelíček – Čtení o kostele Narození Panny Marie 
v Hranicích 
(2015)

(16) Jiří J. K. Nebeský
Moje milé Hranice před lety 2 
(2016)

(17) Jiří J. K. Nebeský
Poznej své Hranice 
(2017)

(18) Jiří J. K. Nebeský
Minulé Hranice 1 
(2019)

(19) Jiří J. K. Nebeský
Srdce Moravské brány – Vlastivěda města Hranice 
(2021)

(20) Jiří J. K. Nebeský
Dary rozdány – Zápisky člena i nečlena rady 
města Hranic z let 2003–2008 
(2022) Edisé 3

(21) Unarclub
Svěží vánek, román
(2022)

(22) Jiří J. K. Nebeský
Lidé to vědí líp – Dvě série novinových sloupků  
z let 1994–2001 
(2022) Edisé 1

nakladatelství 

Tichý typ
(1) Jiří J. K. Nebeský
Příběh lágru – Internační tábor a perzekuce Němců 
v Hranicích (1945–1946) 
(2003)

(2) žáci 5.B hranické ZŠ 1. máje
Před milionem měsíců 
(2004)

(3) Jiří J. K. Nebeský
Hranická scéna 90. let – Recenze a glosy 1993–1999
(2005)

(4) Josef H. A. Gallaš
Mé žalosti a mé bolesti 
(2005)

(5) Josef H. A. Gallaš – Libor Scholz
Památky města Hranic 
(2006)

(6) Hynek Polák
Hranice – jeden letní den 
(2008)

(7) Jiří J. K. Nebeský
Listopad 89 v Hranicích 
(2009)

(8) Kdysi a nedávno
Texty o dějinách Hranicka 1 
(2009)

(9) Jiří J. K. Nebeský
Hranice na starých fotografiích 
(2010)

(10) Kdysi a nedávno
Texty o dějinách Hranicka 2
(2011)

(11) Ladislav Janda
Krásná řeka Bečva a jiné hranické vzpomínky 
(2011)
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