knižní novinky

Do knihovny
Pěšky, na lyžích,
na kole, lodí či autem
K dějinám československé
turistiky v letech 1945–1968
Jan Štemberk
Cena: 266 Kč
Nová tiskárna Pelhřimov

Kniha sleduje dosud nezpracovanou tematiku vývoje
turistiky v době budování socialistického systému v Československu. Turistika patří neodmyslitelně k volnočasovým

Falešné hranice

Akce „Kámen“. Oběti a strůjci
nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951
 áclava Jandečková
V
Cena: 358 Kč
Argo
Kniha Falešné hranice odkrývá doposud
téměř neznámou nezákonnou činnost Státní bezpečnosti na
přelomu 40. a 50. let 20. století. Autorka na deseti osobitých
příkladech vypráví příběh účastníků i zákulisí zákeřných zločinů,
které spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti,
vyprovokované k útěku z Československa. Státní bezpečnost
vymyslela akci „Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby
na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. S usvědčujícími materiály pak byly
osoby, které se domnívaly, že skutečně překročily československou
státní hranici, za nedovolený „přechod hranic“ zatčeny.

Za dráty

Tábory v období 1938–1945
na území dnešní České republiky
J iří Padevět
Cena: 495 Kč
Academia
Autor přibližuje čtenáři místa
v dnešní České republice, na
kterých zřídila nacistická okupační moc tábory za účelem

aktivitám moderní společnosti. Její rozvoj v českém prostředí
začíná v 19. století. Politické a hospodářské mezníky 20. století stavěly před turistiku nové výzvy, se kterými se musela
vyrovnávat. Nejinak tomu bylo i v období let 1945 až 1968,
které je náplní této knihy. Po skončení druhé světové války
obnovily svou činnost turistické spolky, jejichž aktivity byly
v průběhu německé okupace omezovány. Stále více však
narůstaly politické tlaky, se kterými se turistika musela
potýkat. Únorový převrat v roce 1948 samozřejmě dopadl
i na turistiku, která byla násilně včleněna do sjednocené tělovýchovy a stala se sportovní disciplínou se systémem měření
sil a pravidly sportovní klasifikace.

Španělská chřipka
Příběh pandemie z roku 1918
Harald Salfellner
Cena: 351 Kč
Vitalis
Ke 100. výročí pandemie předkládá historik lékařství Harald
Salfellner bohatě ilustrovanou
publikaci, jež dnešnímu čtenáři tuto epidemii přibližuje v jejích globálních souvislostech a dopadech. Ve
30 kapitolách autor líčí nejasný původ nemoci, průběh
jednotlivých vln i klinický obraz obávaných zápalů plic,
proti nimž byli lékaři tehdy prakticky bezmocní. Z nepřeberného množství použitých pramenů zřetelně vystupuje
i lidský rozměr pandemie, trýznivé umírání mladých
civilistů a vojáků, chroptění umírajících matek s kojenci
v náručí.

koncentrace a izolace politických odpůrců, Židů, Romů
či pracovních sil. V průvodci najdete pobočky velkých
nacistických táborů, jako byly Auschwitz, Flossenbürg nebo
Gross-Rosen, tábory zřizované bezprostředně po záboru pohraničí a určené především k internaci politických odpůrců
z řad českých Němců, tábory určené k internaci Romů,
pracovně-výchovné tábory určené pro občany protektorátu
nebo poměrně neznámé tábory pro maďarské Židy,
vznikající v roce 1944 především na jižní Moravě. V knize
je u řady táborů uveden seznam zemřelých či zavražděných
vězňů a dostupné údaje o velitelích nebo dozorcích táborů.
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