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DO POZORNOSTI ČITATEĽOM

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIZNICA V BANSKEJ BYSTRICI
NEWSLETTER

V

                 Za Blankou Snopkovou...
   V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu a predsa nás 

ich príchod prekvapí. Preto sa nás bolestne dotkla smutná správa o  tom, 
že 30. decembra 2022 vo veku 56 rokov sa navždy zastavilo srdce  PhDr. Blanky Snopkovej, PhD., riaditeľky Štátnej 
vedeckej knižnice  v Banskej Bystrici. 

V roku 1988 nastúpila do Štátnej vedeckej knižnice ako čerstvá absol
ventka katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Začala pracovať na Oddelení služieb 
čitateľom, neskôr jej kroky viedli na Oddelenie doplňovania a spracovania 
fondov a napokon na Oddelenie bibliografie. Pôsobila v rozličných oblastiach 
knihovníckej praxe. Od práce s čitateľmi v požičovni a študovniach prešla cez 
vecnú katalogizáciu knižničných dokumentov až po zostavovanie vedeckých  
a odborných štúdií v recenzovaných domácich a zahraničných zborníkoch 
a odborných periodikách. Bola autorkou a spoluautorkou personálnych 
a te  matických bibliografií, bibliografických slovníkov, zostavovateľkou a re
daktorkou vedeckých zborníkov, odbornou garantkou bibliografickej databázy 
Pamäť mesta Banská Bystrica. Podieľala sa na príprave a realizácii vedeckých 
konferencií, bola organizačnou a odbornou garantkou odborných seminárov 
pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou. Poznanie možností knižnice 

a potrieb používateľov jej dávali neustále nápady na modernizáciu knižničných služieb a implementáciu moderných 
informačnokomunikačných technológií do knižničnej praxe. Ako sama hovorila: “ nech sa naša knižnica posúva stále 
vpred” . Dlhoročnú knižničnú prácu zúročovala aj na pôjde celoštátnych odborných pracovných skupín knižničného 
systému. Bola dlhoročnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a zakladajúcou členkou občianskeho 
združenia Pro Bibliothecae. Od roku 2012 bola členkou Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc. V rokoch 2012 až 
2015 externe pôsobila na Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, kde svoje vedomosti odovzdávala študentom.

Funkciu riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vykonávala od 1. 1. 2018.

FEBRUÁR  2023

Milí naši čitatelia a návštevníci, 
február je nezvyčajný mesiac. Ide totiž o najkratší mesiac v roku, navyše má aj premenlivý počet dní. Vrcholí zima, hoci 
pri pohľade na prírodu to až také zrejmé nie je, ale dávame zimnému obdobiu ešte šancu. Je to fašiangové obdobie 
plné zábavy, obdobie plesov a bálov. Je však isté, že je to mesiac, v ktorom sa oslavuje sviatok zaľúbených  14. február 
Svätý Valentín. Tento deň sa slávi takmer na celom svete. Partneri si medzi sebou vymieňajú darčeky, kvety či sladkosti 
v tvare srdca, často si vyhradia na seba čas a strávia spolu príjemný romantický večer. Doprajeme ho aj našim čitateľom 
a návštevníkom. Je len na nich ako si cenia lásku, ktorá si zaslúži pozornosť nielen v tento deň, ale po celý rok.

Vo februárovej  programovej ponuke Newslettera Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici nájdete mnoho 
zaujímavých podujatí a výstav, vo výbere kníh nájdete také, ktoré sú náučné i populárno-náučné a slúžia k štúdiu 
a poučeniu, ale aj tie, ktoré Vás zaujmú a prinútia zamyslieť sa nad životom, alebo tie pri ktorých relaxujete. Nech si už 
vyberiete ktorúkoľvek, potešíte nás svojou návštevou, účasťou na podujatiach nielen vo februári, ale aj počas celého 
roka. A študentom, ktorí to ešte nestihli, odporúčame zaregistrovať sa do knižnice a využiť rešeršné a konzultačné 
služby, ktoré im pomôžu v štúdiu a pri spracovaní diplomových prác. Sme tu pre všetkých...

Vaši knihovníci z „ešvékáčky“
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Navštívte nás

WWW.SVKBB.EU

ON-LINE KONZULTÁCIE
Z NEMECKÉHO JAZYKA

Nepodarilo sa Ti pochopiť nemeckú gramatiku? 
Nevieš, odkiaľ čerpať tie správne slovíčka? Si 
nemčinár a potrebuješ sa zlepšiť? Pre Teba tu 
potom sme. Pripoj sa do Zoom stretnutia a pýtaj 
sa, my Ti zaručene poradíme a odporučíme správ-
nu knihu s cvičeniami či textami.
kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu
7. a 21. februára o 15.00 h

NAUČ SA PÍSAŤ TVORIVO
Možno prekvapíte samých seba, 4-hodinový kurz 
tvorivého písania pre všetkých, ktorí chcú otvoriť 
dvere fantázii.
Každý utorok v mesiaci február: 7., 14., 21., 28. 
od 17.00 do 18.00 h.
Podmienky prihlasovania: platné členstvo v ŠVK 
BB, poplatok 4 €, slovanskastudovna@vsvkbb.eu.

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO – PETER COCH
prednáška
14. február o 16 00 h
Malá sála

KVÍZ V NEMECKEJ ŠTUDOVNI
Radi súťažíte? Orientujete sa 
v histórii, jazyku a kultúre Nemecka? 
Tak náš nemecký vedomostný kvíz 
je šitý presne pre vás. Príďte sa 
s priateľmi zabaviť. Knihy a vecné 
ceny do súťaže venoval Goetheho 
inštitút. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť 
emailom na nemeckastudovna@svkkbb.eu alebo 
telefonicky na čísle 048/4710714 do 13. 2. 2022.
15. február o 17.00 h

KINO V KNIŽNICI

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS / 
TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVO

Komédia, dráma, romantik 2019, Nemecko
22. február o 16.30 h
IVC

KLUB (NE)ZÁBUDLIVCOV
stretnutie členov klubu
prihlasovanie: tel. 048/4710754,
 ivana.bicanovska@svkbb.eu
vstupné: 1 €
23. február o 10.00 h
Malá sála

VÝSTAVY

Galéria v podkroví

MYŠLIENKY 60+
výstava sochárskej 
tvorby (drevo) Michala 
Bartu
potrvá do 3. marca

Átrium

SLOVENSKOU KRAJINOU
výstava fotografií krajiny a zvierat Michala Boľfu
potrvá do 20. januára

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR
prezentácia študentských prác Súkromnej školy 
umeleckého priemyslu vo Zvolene
potrvá do 10. marca

I. poschodie

SVETIELKO NÁDEJE
výstava venovaná aktivitám združenia
2. február – 10. marec

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK
ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI”

turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného 
domu
a expozícií Literárneho a hudobného múzea
pre individuálnych návštevníkov a skupiny na 
objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776

VEDA V HRAČKÁCH
Interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov,
individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: 
vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733
Librarium

PODUJATIA

http://WWW.SVKBB.EU


3

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM
„SÓLO PRE… 
OSVALDA ZAHRADNÍKA“

výstava k 90. výročiu 
narodenia slovenského 
dramatika
komentované prehliadky 
každý utorok o 10.00 h 
a 15.00 h
výstavné priestory LHM - 
Múzeum Domov múz
potrvá do 10. februára

HLASOM ZVLÁŠTNEHO DUCHA HUDBY
Výstavka pri príležitosti 120. výročia narodenia 
hudobného skladateľa, zbormajstra, pedagóga, 
organistu, posledného ban skobystrického re-
gens chori a zakladateľa hudobnej školy v Banskej 
Bystrici Jána Gajdoša.
potrvá do 30. mája
komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h 
a 15.00 h
výstavné priestory na II. poschodí

MENÁ UKRYTÉ V PRÍBEHU
online súťaž interaktívnou formou prostredníctvom 
životných príbehov spisovateľov banskobystric-
kého regiónu
8. február www.facebook.com/LHMBB

KRAJINA NESPAVOSTI
Výstava venovaná k nedo-
žitým 80. narode ninám dra-
matika, básnika, pro     z ai ka, 
tvorcu rozhlasových hier 
a sce náristu Juraja Bindzára
komentované prehliadky 
kaž   dý utorok o 10.00 h a 15.00 h
výstavné priestory LHM - 
Múzeum Domov múz
17. február – 19. máj

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM

Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Bábkarský salón
otvorené denne od 10.00 do 17.00 h, 
posledný vstup o 16.00 h.

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Otvorené SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 
9.00 – 16.00 h (potrebné dohodnúť návštevu 2 dni 
vopred)
JÚL – AUGUST: utorok – nedeľa 
od 9.00 – 12.00/13.00 – 16.00 h.
kontakt: lhmbb@svkbb.eu,
tel. 0905303593

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
kontaktujte Obecný úrad Podkonice, 
tel. 048/4187838

WWW.SVKBB.EU

Osvald Zahradník

Juraj Bindzár

http://WWW.SVKBB.EU
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VEDA A ZNALOSTI. ORGANIZÁCIA. POČÍTAČOVÁ 
VEDA. INFORMÁCIE. DOKUMENTÁCIA. 
KNIHOVNÍCTVO. INŠTITÚCIE. PUBLIKÁCIE 
Prolegomena. Podstata poznania a kultúry. 

COYLE, D.: Úspešné tímy : vybudujte silnú a súdržnú 
skupinu motivovaných ľudí. Bratislava : Grada, 
2022. 272 s. ISBN 978-80-8090-386-2

Čo stojí za úspechom spoločností ako sú Google 
alebo Pixar? Cesta k úspechu je pre každú spoločnosť 
jedinečná, no všetky úspešné spoločnosti majú spoločné 
jedno: silnú firemnú kultúru. Takáto kultúra nevzniká 
spontánne, ale je niečím, čo si vytvoríte sami. Autor 
Daniel Coyle skúma najúspešnejšie svetové spoločnosti 
a organizácie a ukazuje, ako sa rodí dôvera v lídra a pocit 
spolupatričnosti. Delí sa o tipy a kroky, ako vytvoriť 
dobrú atmosféru a prostredie, v ktorom budú prekvitať 
inovácie, riešiť sa problémy a dosahovať výsledky. 
Nezáleží na tom, či ste riaditeľ veľkej spoločnosti, 
vlastníte malú kaviareň, alebo učíte študentov – vždy 
nejakým spôsobom vediete ľudí. Pomocou tejto knihy 
zistíte, aké sú tie správne ingrediencie dobre fungujúcich 
tímov, kolektívov a skupín.

FORETOVÁ, P. Labyrintem (teorie) hypertextu : 
mediální a textuální aspekty nelineárních textů. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 
286 s. ISBN 978-80-244-6044-4

Kniha se zabývá mediálními a textuálními vlastnostmi 
hypertextů v situaci, kdy se stále častěji setkáváme 
s komunikáty, které obsahují celou řadu prvků 
připisovaných formě hypertextu, a kdy celkově do-
chází k nárůstu výskytu elektronických textů, které si 
osvojují hypermediální logiku uspořádání informací. 
Na první pohled to tak vypadá, že se konečně začínají 
naplňovat více než šedesát let staré teorie a vize 
badatelů o takové textové struktuře, která by změnila 
způsob produkce i recepce textů. Bližší pohled však 
ukazuje, že zaštiťování se těmito teoriemi je ve 
skutečnosti jejich nepochopením, a v celé šíři se 
vyjevuje konceptuální neukotvenost výrazu hypertext 
v systémech jednotlivých disciplín. Stále pak chybí 
syntetizující, hranice jednotlivých disciplín překračující 
náhled, který by se věnoval textualitě a medialitě 
hypertextu. Předkládaná publikace se pokouší tuto 
mezeru zaplnit tím, že usazuje medialitu a textualitu 
hypertextu do historie příběhu tohoto pojmu a sle-
duje tento fenomén systematicky od jeho prvních 
konceptualizací až po jeho současné uchopování.

 TEMPORELLI, M.: Keď sa vôbec nedarí : príbehy 
géniov, ktorí sa nevzdali. [Bratislava] : Slovart, 2022. 
78 s. ISBN 978-80-556-5698-4

Robiť chyby nie je chyba! Potvrdzuje to aj desať 
úžasných príbehov o slávnych geniálnych mužoch 
a ženách v tejto knihe. Všetci urobili (mnoho!) chýb, 
než objavili alebo vynašli niečo, čo zmenilo životy ľudí 
na celom svete. Chyby, omyly a prešľapy ťa niekedy 
môžu doviesť veľmi ďaleko...

FILOZOFIA. PSYCHOLÓGIA 
Psychológia. 

EDDY, B.: Proč volíme psychopaty : a jak to zastavit. 
Praha : Portál, 2020. 239 s. ISBN 978-80-262-1880-7

Terapeut, právník a mediátor Bill Eddy popisuje, jak 
nebezpečné a vysoce konfliktní osobnosti (HCP) získá-
vají moc ve vládách po celém světě a co mohou občané 
udělat, aby se tito lidé nedostali do úřadu. Demokracie 
je totiž v ohrožení. Příliš mnoho zemí se dostalo pod 
nadvládu problematických lidí, kteří se stali politiky. 
Většina jich má rysy narcistické či antisociální poruchy 
osobnosti, případně rovnou obojí. Autor, který je 
přední světový odborník na HCP, vysvětluje, proč jsou 
tito lidé tak svůdní, a popisuje čtyřicet jejich typických 
vlastností. Čerpá přitom z příkladů od Hitlera, Stalina, 
Maa a Nixona po Trumpa, Madura a Putina a ukazuje, 
jak problematičtí politici vymýšlejí nepřátele a vyrábějí 
falešné krize, aby se mohli vykreslit jako jediná hrdinská 
postava, která se s nimi dokáže vypořádat, a to navzdory 
vlastní neschopnosti problémy skutečně řešit. Autor 
také popisuje nejlepší způsoby, jak odhalit HCP jako 
šarlatány, jak reagovat na jejich prázdné a zavádějící sliby 
a jak najít opravdové lídry. Přitom využívá svou hlubokou 
psychoterapeutickou zkušenost, aby se dostal na kloub 
dosud neidentifikovanému jevu, který představuje sku teč-
nou hrozbu pro svět.  Bill Eddy je spoluzakladatel a ředitelem 
Institutu pro řešení konfliktů a je zkušeným rodinným 
mediátorem Národního centra pro řešení konfliktů. 
Je také právníkem a licencovaným klinickým sociálním 
pracovníkem, který v současnosti působí i na Pepperdine 
University School of Law. Je autorem nebo spoluautorem 
čtrnácti knih a má oblíbený blog na stránkách Psychology 
Today s více než dvěma miliony zhlédnutí. 

KAST, V.: Jak být sám sebou : pocit vlastní hodnoty 
a zkušenost identity. Praha : Portál, 2022. 199 s. 
ISBN 978-80-262-1817-0

Kdo vlastně jsem? Souvisí s mojí identitou to, jak mě 

Nové knihy

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153765&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153765&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154667&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154667&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12149021&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12149021&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12139919&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12146123&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12146123&theme=svkbb
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vidí jiní lidé? Co mě dělá nezaměnitelným a takovým, 
jaký chci být? Ten, kdo má pocit, že žije v souladu se 
sebou, zakouší rovněž dobrý pocit vlastní hodnoty, 
který také vyzařuje navenek. Identita je ale něco 
živého a stále znovu se ustavuje. Autorka proto 
vysvětluje, v čem spočívá schopnost být sám sebou 
a co nás vlastně drží pohromadě jako svébytné 
osobnosti. K tomu si vypomáhá zejména Eriksonovou 
teorií psychosociálního vývoje a Jungovým pohl-
edem na individuaci, ale také příklady z života kon-
krétních jedinců. Verena Kast vystudovala filozofii 
a psychologii, působí jako analytička ve švýcarském St. 
Gallenu a přednáší na Institutu C. G. Junga v Curychu. 
Je autorkou řady knižních titulů. V nakladatelství 
Portál vyšly její knihy Imaginace jako prostor setkání 
s nevědomím, Krize a tvořivý přístup k ní, Dynamika 
symbolů, Otcovédcery, matkysynové, Hněv a jeho 
smysl, Touha po druhém, Úzkost a její smysl, Sny, 
Truchlení, Závist, žárlivost a jejich smysl či Stín v nás.

SEIFERT, A. L. Aktivní imaginace : práce s fantazijními 
obrazy. Praha : Portál, 2022. 238 s. ISBN 978-80-
262-1941-5

Praktický zdroj, z něhož lze čerpat v okamžicích roz-
hodování, krizí či konfliktů, představuje metoda a ktivní 
imaginace, kterou rozpracoval slavný psy chiatr C. G. Jung. 
Autoři knihy na základě osobních zkušeností i mnohaleté 
psychoterapeutické praxe názorně a s pomocí řady 
příkladů ukazují, jak lze s touto metodou pracovat. 
Vyvoláním představ a jejich zápisem či výtvarným zpra-
cováním lze podle nich klienta vyléčit z často zbytečných 
pocitů duševní vyprahlosti, sebepodceňování i depresí. 
Imaginací jedinec odhalí část své nevědomé duše, která 
se mu projeví jako dobrý rádce a korektor jeho pocitů. 
Autoři praktickým způsobem popisují, jak pomocí technik 
imaginace dospět k většímu zklidnění a porozumění 
vlastnímu životu.

ERICKSON, M.H.: Hypnotické světy : klinická hypnóza 
a nepřímé sugesce. Praha : Portál, 2022. 383 s. ISBN 
978-80-262-1889-0

Doslovný záznam Ericksonovy indukce klinické hypnózy 
a jeho přístupu k nácviku tranzu poskytuje studentům 
i odborníkům jasné příklady vývoje klinických hyp-
notických jevů. Dvěma hlavními inovacemi v tomto 
svazku jsou teorie využití hypnózy a nepřímé formy 
návrhů. V každé kapitole spoluautor Ernst Rossi objas-
ňuje a rozpracovává relevantní otázky právě ilustrované 
Ericksonovy práce a analyzuje Ericksonův přístup 
k odhalení některých základních proměnných, které 
lze izolovat a testovat budoucí experimentální prací. 
Tyto sekce jsou mostem mezi klinickým uměním Eric-

ksonovy hypnoterapie a systematickým úsilím 
vědecké snahy o porozumění lidskému chování. 
Milton H. Erickson (19011980) byl americký psychiatr 
a psycholog, zakladatel nového přístupu k hypnóze 
(ericksonovská hypnóza) a jejího využití v terapii 
i v životě. Významný je jeho přístup k nevědomí, kte-
ré chápe pozitivně jako kreativní a schopné samo 
nabídnout řešení psychického problému člo věka. Jeho 
práce inspirovala přístupy krátké terapie, sys te mické 
terapie, na řešení zaměřené terapie a neu rolingvistického 
programování. V Portále vyšla kniha Sidneyho Rosena 
o ericksonovském přístupu Můj hlas půjde s tebou (2019).   
Ernest L. Rossi je americký psycholog a psychoterapeut, 
editor sebraných spisů M. H. Ericksona, autor mnoha 
knih na téma hypnoterapie.

SCHWARTZ, B.: Jak selhat jako terapeut : 57 způsobů, 
jak ztratit nebo poškodit svého klienta. Praha : Portál, 
2022. 191 s. ISBN 978-80-262-1984-2

Kniha představuje 50 nejběžnějších, výzkumem pod-
ložených chyb, kterých se psychoterapeuti ve své praxi 
dopouštějí. Nespokojenost s terapeutem je častým 
důvodem pro předčasné ukončení terapie. Navíc 
většina terapeutů nemá představu, proč jejich klienti 
odešli. Dobrou zprávou ale je, že dnes již existuje řada 
prozkoumaných strategií, které míru předčasného 
ukončení terapie snižují. Mezi nejčastější chyby patří: 
neznat vlastní limity, ignorovat vědu, poškozovat 
terapeutický vztah, nepečovat o hranice, dopouštět se 
špatného časování, nepředcházet vlastnímu vyhoření 
a mnoho dalších. Kromě jejich popisu autoři zároveň 
nabízejí k úvaze, jak se jich vyvarovat. Jde o užitečný 
text především pro psychoterapeuty v praxi a studenty 
v terapeutickém výcviku, knihu ale využijí také psy-
chologové a pracovníci v pomáhajících profesí.

WARDTEZKI, B.: Krize je výzva : pozitivní přístup 
k osudovým zvratům. Praha : Portál, 2022. 191 s. ISBN 
978-80-262-1811-1

V labyrintu života se občas stává, že se nám nedaří najít 
cestu ven. Jak objevit zakutálené Ariadnino klubko a vyjít 
z přítmí znovu na světlo, abychom nepropadli naučené 
bezmoci a neztratili radost ze života? Kniha známé 
německé psychoterapeutky ukazuje, že každá změna 
vychází z nás a že je možné se posunout o úroveň výš, 
kde najdeme odstup a ztracený klid. Nabízí způsob, 
jak najít východisko ze situací, které nás zasáhnou a jež 
nemůžeme sami ovlivnit, jako je náhlé úmrtí blízké 
osoby, rozchod nebo nečekaná výpověď, a popisuje 
různé vhodné postupy: oživení emoční inteligence, 
přijetí odpovědnosti za sebe sama, schopnost rozeznat 
vhodný okamžik či cvičení v odolnosti.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12151988&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12151988&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154417&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154417&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154423&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154423&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12081059&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12081059&theme=svkbb
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WEDELL-WEDELLSBORG, T.: Co řešíš? : nehledejte 
správné řešení, najděte správný problém. Praha : 
Portál, 2022. 269 s. ISBN 978-80-262-1934-7 

V kancelářské budově si lidé stěžují na pomalý výtah. 
Pokud budeme brát problém doslova, budeme 
se snažit výtah opravit nebo rovnou instalovat 
nový. Někdo však přišel na mnohem jednodušší 
a elegantnější řešení: umístit vedle výtahu zrcadlo, 
aby do něj lidé mohli při čekání fascinovaně zírat. 
Otázka tedy zní: Řešíme vždycky ten správný problém? 
Abychom to zjistili, musíme vystoupit z daného rámce 
čili problém přerámovat. Ve své graficky výrazné 
knize autor popisuje konkrétní postupy přerámování, 
nabízí příklady a nechává zaznít názory odborníků. 
Jeho cílem je, abychom si začali klást otázky, místo 
abychom unáhleně nacházeli řešení. Jak říká Eric 
Schmidt, bývalý generální ředitel Googlu: „Autor nám 
přesvědčivě ukazuje, že problém často začínáme řešit 
dříve, než se hluboce zamyslíme nad tím, zda řešíme 
ten správný problém. Chcete-li mít superschopnost 
řešit lepší problémy, přečtěte si tuto knihu.“

Filozofia morálky. Etika. Praktická filozofia. 

CORBIN, A.: Dějiny ticha : od renesance do naší 
doby. Praha : Argo, 2022. 114 s. ISBN 978-80-257-
3857-3

Dějiny ticha reprezentují prozatím poslední Corbinovu 
knihu (francouzsky vyšla v roce 2016). Jejím tématem 
jsou proměny smyslového vnímání mezi 19. a 20. 
stoletím, resp. jejich reflexe v dobové literatuře, 
sociologii a filozofii. Autor v Dějinách ticha staví do 
kontrastu naši současnost, především městských 
prostorů, přetížených hlukem a neustálým mediálním 
bombardováním, vůči světu 19. století, v němž 
bylo ještě místo pro vnitřní ticho a naslouchání. 
Ticho přitom Corbin chápe jako sociální konstrukt, 
jenž došel v minulých dvou staletích výrazných 
proměn, a to především směrem ke ztrátě vnitřního 
já a k odosobnění. Ticho se v jeho pohledu stalo 
vzácností, jehož hodnotu už ani neumíme ocenit. 
Ztráta ticha pro něj reprezentuje jednu z podob 
civilizačního procesu.

SPOLOČENSKÉ VEDY 
Demografia. Sociológia. Štatistika. 

PROUD, J.: Městské legendy. V Brně : Lingea s.r.o., 
2022. 281 s. ISBN 978-80-7508-734-8

Mýty, legendy a prapodivná vyprávění v této knize vás 
zavedou do fascinujícího a místy až bizarního světa za 

hranicí pravděpodobného. Možná vás dokonce i přimějí, 
abyste uvěřili neuvěřitelnému. Vyzkoušejte, jestli 
rozpoznáte fikci od pravdy! V knize Městské legendy 
si můžete přečíst ty nejprapodivnější příběhy, jejichž 
námětem jsou například: šaman, který dokázal oživovat 
mrtvé, příběh prokletého ametystu v Přírodovědném 
muzeu v Londýně, gang vrahů, kteří prodávali tuk z těl 
svých obětí, historka o dětech, které našly na zahradě 
zakopané ferrari, děsivá legenda o panu Králíčkovi. 
Možná zde naleznete známé příběhy, o nichž jste si 
vždycky mysleli, že jsou pravdivé, ale ve skutečnosti se 
nikdy nestaly, anebo jiné, které jste vždycky považovali za 
nesmysl, ale ony se zakládají na skutečných událostech. 
Vyzkoušejte, jestli rozpoznáte fikci od pravdy a dávejte 
si pozor na nepředvídatelné zvraty...

REID, E.: Tajomstvo islandských žien. Bratislava : 
Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-8090-407-4

Island je najlepším miestom na svete pre ženy – ale 
prečo? Svetové ekonomické fórum zaradilo Island na 
prvé miesto v zozname krajín, ktoré stierajú rozdiely 
v rovnosti medzi mužmi a ženami. Čím je Island iný, 
že toľko žien tam má pozitívne skúsenosti? Prečo 
práve ich spoločnosť urobila taký významný pokrok? 
Čo nám môžu Islanďania prezradiť o sile postavenia 
žien v spoločnosti a čo nás môžu naučiť o tom, ako 
rovnosť prospieva všetkým, nielen ženám? Eliza 
Reidová pôvodne pochádza z malého mesta v Kanade 
a nikdy sa jej ani len nesnívalo, že sa jedného dňa 
stane prvou dámou Islandu. Jej vlastná skúsenosť so 
životom v tejto krajine je popretkávaná rozhovormi 
s desiatkami výnimočných žien. A práve tie tvoria 
základ poučnej diskusie o tom, čo znamená pohybovať 
sa po svete ako žena a akú významnú úlohu zohráva 
nastavenie spoločnosti v tom, koho považujeme za 
“rovnocenného”.  Tajomstvo islandských žien je silný 
a atmosférický portrét malej krajiny, ktorá by nás 
mohla inšpirovať v tom, ako aj zo svojej krajiny vytvoriť 
lepšie miesto pre život.

HUBÍK, S.: Filosofie abecedních médií : od křemíku 
do křemíku. Olomouc : Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2021. 461 s. ISBN 978-80-244-6039-0

Kniha o filosofiích abecedních médií podává přehled 
hlavních problémů, které podněcovaly rozvoj filosofií 
médií od biblických sporů o písmo až po dnešní 
filosofické diskuse o internetu. Výraz abecední média 
připomíná, že jiná média, která by prostředkovala mezi 
lidmi, zatím nevznikla: na dně každého současného 
média komunikace mezi lidmi je abeceda. Co je DNA 
pro život obecně, to je ABC pro život lidí.

TELLÉUS, A.: Naslouchat je umění : jak účinne 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154311&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154311&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12151440&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12151440&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154069&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153770&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12143704&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12143704&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12140605&theme=svkbb
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a pozitivně komunikovat. Praha : Portál, 2022. 143 
s. ISBN 978-80-262-1869-2

Jak klást správně otázky? Jak se vyhnout nedorozuměním 
a chybným závěrům? Jak nastavit v rozhovoru pozitivně 
hranice? Proč je důležité naslouchat s laskavostí i sobě? 
Jak poznat, kdy už naslouchání není řešením? Kniha 
se zaměřuje na schopnost efektivně, neagresivně 
a bez odsudku naslouchat sobě i druhým a využívat 
ji pro účinnou mezilidskou komunikaci. Je doplněná 
srozumitelnými příklady z praxe a nabízí čtenáři 
množství nástrojů, jak dokázat lépe porozumět druhým, 
i náměty k přemýšlení v závěru každé kapitoly.

BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha : Portál, 
2020. 286 s. ISBN 978-80-262-1602-5

Kniha zpracovává jeden z klíčových konceptů, s nimiž 
přišel slavný sociolog Zygmunt Bauman. Podle něj 
ideu tekuté modernity charakterizuje individualismus, 
narůstající pocit nejistoty a privatizace ambivalence. 
Jde o chaotické pokračování moderny, kdy jedinec 
může volně přejít z jedné sociální pozice do jiné. 
Typickým rysem tekuté modernity je nomádství, 
člověk proplouvající světem jako turista, měnící místa, 
zaměstnání, partnery, hodnoty, politickou a sexuální 
orientaci, aniž by vytvářel a participoval na tradičních 
sítích vztahů a zodpovědností. Ty jsou nahrazeny 
osobní, zcela individuální volbou. Zkoumání změn, které 
znamenají nástup tekuté modernity pro lidskou situaci, 
rozděluje Bauman do pěti částí, ve kterých podrobně 
analyzuje proměny základních moderních konceptů: 
1. úsilí o emancipaci, 2. myšlenku individualizace 
představu, že je na jedinci, aby se sám stal tím, kým 
chce být, 3. představu pokroku a práce jako prostředku, 
jak ovládnout budoucnost, 4. oddělení času a prostoru, 
5. národní stát.

Politika. 

PETTERSON, T.: Nepravdepodobný vrah. Bratislava : 
Lindeni, 2022. 351 s. ISBN 978-80-566-3104-1

Kto zavraždil Olofa Palmeho? Po stopách jedného 
z najzáhadnejších prípadov dvadsiateho storočia.  
V noci 28. februára 1986 v centre Štokholmu 
usmrtil neznámy páchateľ strelou zozadu vte-
dajšieho švédskeho premiéra Olofa Palmeho, keď 
sa s manželkou vracali z kina. Olof Palme útoku 
podľahol, zatiaľ čo páchateľ z miesta činu ušiel. 
Teórií o identite vraha bolo niekoľko, no dôkazy 
boli nedostatočné. Novinár Thomas Pettersson po 
prvý raz odhalil pravdu v roku 2018. Podarilo sa 
mu vypátrať motív. Výsledkom je strhujúca kniha 

o vražde milovaného i nenávideného premiéra, ktorá 
Švédsko trápila dlhých 34 rokov.

ŠTEFANČÍK,R.: Radikálny populizmus v ére pandémie 
COVID-19 a vojny na Ukrajine. Bratislava : Ekonóm, 
2022. 221 s. ISBN 978-80-225-4955-4

Táto monografia vychádza ako jeden z výstu-
pov projektu VEGA 1/0344/20 Jazyk pravicového 
extrémizmu. Politolingvistická perspektíva.

Ekonomika. Ekonomické vedy.

GOLANOVÁ, S.: Obchodná prevádzka : pre 1. ročník 
stredných odborných škôl. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 2022. 96 s. ISBN 978-
80-10-04160-2

Vzťah obchodník - zákazník v mnohom závisí od 
dobrých zmlúv, rozličných služieb a činností, od 
perfektného chodu “veľkého stroja” s presnosťou 
hodinových ručičiek. To všetko sa môžete dozvedieť 
z tejto učebnice.

Verejná správa. Štátna správa. Vojenská správa. 

KABELE, J.: Vojna u MiG-19. V Praze : Jonathan 
Livingston, s.r.o., 2022. 106 s. ISBN 978-80-7551-
278-9

Obávaná a nenáviděná povinná základní vojenská 
služba. Dva slavní autoři popsali s nadsázkou její 
průběh u PTP a u tankistů. Způsoby a metody 
vojenského výcviku jsou, byly a budou v principu 
celosvětově stále stejné. Větší nebo menší psy-
chologická degradace. U letectva, elitní složky 
armády, se při provozu stovek letadel využíval 
potenciál vojáků základní služby téměř ke všem 
odborným činnostem. Nebylo to tak, jak popisovali 
někteří herci, že na vojenské službě u letectva jen 
„vyrejpávali drny“ z mezer v betonové letištní ploše. 
To bylo až v době, kdy místo stovek letadel zůstaly 
jen desítky. V letecké literatuře se píše převážně 
o důstojnících, kteří za práce zodpovídali, ale většinou 
nedělali. Pravda je, že až na výjimky důstojníci - 
technici vojáky nebuzerovali. Kniha popisuje vojnu 
na přelomu padesátých a šedesátých let u elitního 
leteckého útvaru v Českých Budějovicích. Služba 
kromě technické kvalifikace (jeden kamarád se stal 
předním mechanikem Swissairu) také poskytovala 
seznámení s jinými národnostmi – Moraváky, Slováky 
a Maďary. Pražáci jsou „oblíbení“ u všech. Popisuje 
radosti i žalosti. Mladý člověk snese téměř všechno. 
Jen ty dva roky byly opravdu nekonečné. Krátce po 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12140605&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11981336&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153586&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153575&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12153575&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12155137&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12155137&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12154067&theme=svkbb
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nástupu nám vyměnili samopaly ráže 9 mm za 7,65 
mm. Ty devítky byly poslány na Kubu jako bratrská 
pomoc. Před odchodem do civilu nastala „kubánská 
krize“, tak nám službu prodloužili: „Na neurčito.“ 
Užili jsme si čtyřměsíční přídavek. To bylo radosti!

Zabezpečenie duševných a materiálnych životných 
potrieb. 

HAYDEN, T.L.: Přehlížená holka. Praha : Portál, 
2022. 246 s. ISBN 978-80-262-1947-7

Eloise je energická a zajímavá dívka, která do Toryina 
života vstoupí poněkud nečekaně. Má za sebou řadu 
náročných životních peripetií, na dvanáctileté děvče 
toho prožila opravdu hodně. Zvládat různá zklamání 
a traumata jí pomáhá její bohatý vnitřní život, 
imaginární svět, který je jí útočištěm i pastí. Prostředí, 
ze kterého Eloise pochází, je plné různých sociálních 
patologií. Otec závislý na drogách skončí ve vězení, 
laxní matka, které je osud jejích dětí naprosto lhostejný, 
matčin přítel, jemuž násilí na dětech není cizí. Eloise se 
ocitne v kolotoči pěstounské péče a snaží se zvládat 
věci po svém, což ale nedopadne vždycky tak, jak by 
chtěla. Navíc se u ní vzhledem k pohnutému osudu 
rozvinou poruchy chování. I když se ale zdá, že Eloise se 
už ze svého vzorce chování nevymaní, objeví se životní 
šance. Otec opustil drogy, našel si mladou přítelkyni 
a má s ní chlapečka. A chtěl by, aby poznal svou starší 
sestru. Eloise tedy odejde k němu, a i když ani poté není 
život tak jednoduchý, jak by si možná přála, povede se 
jí navázat úžasný vztah k malému bratrovi i k partnerce 
svého otce. Dospěje a postaví se na vlastní nohy, 
potvrzuje to, že „nikdy není pozdě na šťastné dětství“.

Výchova. Vzdelávanie. 

KEV, E.: Století nového dítěte : úvahy o výchově. 
Praha : Portál, 2022. 207 s. ISBN 978-80-262-1953-8

Výbor z klasického díla švédské myslitelky Ellen Key 
(1849–1926), která svými úvahami o výchově na 
přelomu 19. a 20. století zásadně ovlivnila pedagogické 
myšlení zejména ve Skandinávii a v Německu, ale 
i v Itálii, USA a Japonsku. Kniha obsahuje texty zabývající 
se úvahami o výchově dětí. Pozoruhodná je jejich 
nadčasovost, čtenář v nich zajisté rozpozná „věčná“ 
výchovná témata, která jsou i po více než sto letech 
stále předmětem pedagogického diskurzu. Autorka se 
jimi zabývá s pozoruhodným zápalem pro věc a s velkou 
dávkou temperamentního humoru. Dočteme se tak 
o „škole budoucnosti“, o úskalích náboženské výchovy 
nebo o „vraždění duší“ ve školách. Ellen Key (1849–
1926), švédská pedagožka, spisovatelka a myslitelka, 

se počátkem 20. století v Evropě proslavila zejména 
jako autorka pojednání o výchově nové generace 
Století dítěte, napsala však i řadu dalších esejů a článků, 
které získaly mezinárodní ohlas. Ve své době byla 
nazývána díky svým hojným kontaktům s významnými 
osobnostmi „babičkou Evropy“. V poslední době byl 
ve Švédsku obnoven zájem o její polozapomenuté 
dílo a objevují se snahy znovu nahlédnout některé její 
myšlenky a práce ze současné perspektivy.

MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY 
Botanika. 

FLÜCK, M.: Huby : 127 druhov do vrecka. Bratislava 
: Grada, 2022. 128 s. 978-80-8090-410-4

Krásne a moderne spracovaný atlas húb pozostáva zo 100 
základných druhov, ktoré sa dajú nájsť v našich lesoch, 
na lúkach alebo v parkoch. Kniha je ideálnou pomôckou 
pre každého hubára a milovníka prechádzok v prírode. Je 
plná nádherných fotografií a pútavých informácií.

Zoológia. 

GOULSON, D.: Tichá země : jak odvrátit hmyzí 
apokalypsu. Brno : Kazda, 2022. 351 s. ISBN 978-80-
7670-085-7

Dave Goulson zkoumá souvislosti mezi klimatickou 
změnou, přírodou, volně žijícími živočichy a rostlinami 
a zmenšující se biodiverzitou a analyzuje zhoubný 
dopad na planetu a její obyvatele. Podle Goulsona 
ještě není pozdě tento pokles zastavit a Tichá Země 
je k tomu naléhavou výzvou. Na základě třicetiletého 
výzkumu napsal Dave Goulson srozumitelnou, fascinující 
a důležitou knihu, v níž se zabývá důkazy alarmujícího 
poklesu množství hmyzu na celém světě. „Pokud přijdeme 
o hmyz, všechno se zhroutí,“ varoval v rozhovoru 
pro New York Times. Hlavní příčinou tohoto poklesu 
hmyzích populací je nerozvážné používání chemických 
pesticidů. Přiklání se tak k závěru kultovní knihy Rachel 
Carsonové Tiché jaro, po jejímž vydání v roce 1962 došlo 
k celosvětovému zákazu používání DDT. Zanedlouho ale 
byly zavedeny nové pesticidy, stejně smrtící jako DDT, 
a v současnosti se lidstvo nachází na pokraji nové krize. 
Co nastane, když veškerý hmyz zcela zmizí?

APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNOLÓGIA 
Lekárske vedy. Medicína. 

SØBERG, S.: Otužovanie : škandinávska cesta 
k zdravšiemu a štastnejšiemu životu. Bratislava : 
Lindeni, 2022. 237 s. ISBN 978-80-566-2486-9

Pravidelný kontakt so studenou vodou prospieva vášmu 
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zdraviu i šťastiu. Dodáva telu energiu v každodennom 
živote. Otužovanie je, samozrejme, predovšetkým 
o vytrvalosti, sebakontrole a vnú tornom pokoji, ktorý 
vo vode zažívate. Nie je prospešné len pre myseľ, ale aj 
pre telo: prospieva srdcu, pľúcam a pokožke, dokonca aj 
imunitnému systému, krvnému obehu a metabolizmu. 
Choďte si preto zaplávať do najbližšieho jazera, aj počas 
chladných mesiacov roka. Potrebujete len odhodlanie 
vliezť do studenej vody a potom v nej zostať. Dánska 
vedkyňa Susanna Søbergová vás v tejto praktickej 
príručke naučí, ako zodpovedne vstúpiť do studenej 
vody a vytrvať pri tomto nielen populárnom, ale aj 
zdraviu a psychike prospešnom hobby.

HARRIS, T.A.: Já jsem OK, ty jsi OK : úvod do 
transakční analýzy. Praha : Portál, 2020. 294 s. ISBN 
978-80-262-1637-7

Kniha Já jsem OK, ty jsi OK představuje slavný úvod do 
transakční analýzy s výkladem jednotlivých ego stavů, 
životních postojů, transakcí i kontextu man želství, 
výchovy dětí či morálních hodnot. Řada lidí vyrůstá, 
jako by nebyli OK s pocity bezbranného Dítěte, zcela 
závislého na OK ostatních lidí, od nichž přichází 
pohlazení i trest. Tento negativní životní postoj, který 
ovládá úspěšné i neúspěšné jedince, kontaminuje 
jejich racionální potenciál Dospělého. Lidé s postojem 
nejsem OK se ve vzájemných vztazích uchylují ke 
škodlivým formám ústupků, rituálů, činností, zábav 
a her, aby získali potřebné pohlazení, a vyhýbají se 
bolestné důvěrnosti s lidmi, kteří se zdají OK.

MUSIL, D.: Infekce v ortopedii. Praha : Maxdorf, 
[2022]. 842 s. ISBN 978-80-7345-703-7

Infekce v ortopedii patří mezi velmi obávané komplikace 
a představují i v nejvyspělejších zdravotnických systé-
mech závažný medicínský a ekonomický problém. 
Kolektiv předních českých specialistů na problematiku 
infekcí pohybového aparátu, v jehož čele stojí prim. 
MUDr. David Musil, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. 
a prim. MUDr. Aleš Chrdle, připravil fundovanou 
a přehlednou monografii, jejímž cílem je stát se denním 
průvodcem v prevenci, diagnostice a léčbě infekčních 
onemocnění pohybového aparátu v široké klinické praxi.

FRANKL, V.E.: Léčba smyslem : základy a aplikace 
logoterapie. Praha : Portál, 2021. 182 s. ISBN 978-
80-262-1723-7

Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl 
autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické 
univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem 
přednášek je logoterapie – psychoterapie zaměřená na 
hledání smyslu lidského života. Frankl zde zdůrazňuje 

systematickou povahu logoterapie, která předpokládá 
svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Zaměřuje 
se na konkrétní logoterapeutické techniky a také 
na aplikační oblasti logoterapie, jež léčí různé typy 
neuróz. Logoterapie je kladena do kontextu jiných 
psychoterapeutických škol a závěrečná kapitola knihy 
se věnuje i jejímu vztahu k teologii.

MOORE, T.: Terapie duše : umění provázejícího 
rozhovoru. Praha : Portál, 2022. 263 s. ISBN 978-80-
262-1877-7

Kniha Terapie duše je svým způsobem vyvrcholení 
díla Thomase Moora, známého autora bestsellerů, 
jako je Kniha o duši nebo Temné noci duše. Zatímco 
v předchozích pracích zkoumal duši v nejrůznějších 
podstatných oblastech našich životů zaměstnání, 
rodina, náboženství, v této moudré knize se vrací 
k zá kladům svého osobního povolání: provázení zá-
jemců z řad terapeutů, psychologů, psychiatrů, 
du chovních, sociálních pracovníků a jiných v tom, 
jak nabízet péči o duši těm, kterým pomáhají. Psy-
chologický a v nejširším slova smyslu spirituální 
rádce prodchnutý životní moudrostí a zkušeností 
probírá oblasti, jako jsou zdroje terapeutických témat 
v osobních příbězích, mýtech, pohádkách, práce se 
sny, komplexy, přenosem, terapie v běžném světě 
(práce, společnost, rodičovství, výchova, duchovní pr-
ovázení), osobnost terapeuta (styl, stín, péče o sebe). 
Hluboká, a přesto praktická a srozumitelná kniha je 
určena nejen terapeutům jako vytyčení duchovního 
základu jejich povolání, ale všem, kdo mají zkušenost 
s pomocí druhým, s nasloucháním, na koho se ostatní 
obracejí se svými starostmi a potřebami. Thomas Moore 
je psychoterapeut a spisovatel, žije v Nové Anglii v USA. 
Pobýval dvanáct let jako mnich v řeholní komunitě, poté 
se stal psychoterapeutem. Napsal řadu knih, které jsou 
pozoruhodné průnikem témat psychologie, archetypů, 
mytologie a umění. V Portále vyšla jeho Kniha o duši, 
Temné noci duše, Kniha o lásce a přátelství aj.

GRAN, S.: Uvnitř jsme stále mladí : laskavé meditace 
o stárnutí. Praha : Portál, 2022. 190 s. ISBN 978-80-
262-1936-1

Co udělat, když ve výkladní skříni uvidíme odraz svého 
dávno zemřelého rodiče a po chvíli pochopíme, že to 
jsme my sami? Kniha se s velkou laskavostí, humorem 
a nadhledem vypořádává se situacemi, které přináší 
stárnutí. Může to být například šok, jenž utrpíme při 
náhlém zjištění, kolik nám je, různé známky stárnutí, 
strach z „neviditelnosti“, stavy zuřivosti a protesty 
spojené s omezením tělesných sil, erotické touhy, 
ageismus, stud za nemoci, hierarchie stárnutí, ste-
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reotypizace, ztráta „životního svědka“, protijed na 
stařecký pesimismus a další. Patnáct kapitol, čás-
tečně úvahových, částečně návodných, částečně 
proložených situacemi ze života klientů i terapeutky, 
se zaměřuje na překvapivost stárnutí a nabízí různé 
návody, jak se s touto situací konstruktivně vyrovnat. 
Sissel Gran je známá norská psycholožka a terapeutka 
a autorka mnoha úspěšných knih. Pravidelně přispívá 
sloupky do norského tisku a vystupuje v médiích.

ZÁLESKÝ, M.: Táborová ordinace : jak pečovat 
o zdraví dětí na táboře. Praha : Portál, 2022. 169 s. 
ISBN 978-80-262-1985-9

Kniha přehledným způsobem mapuje běžnou tábo-
rovou agendu, která bývá na zdravotnických kurzech 
upozaděna. Jak porozumět specifikům dětského věku, 
jak vyzrát na alergie a chronická onemocnění, jak si 
poradit s aplikací léků, hygienou, právními aspekty 
nebo administrativou? Praktický pomocník každého 
táborového zdravotníka nebo vedoucího na dětských 
akcích se skvěle hodí i do rodinné knihovničky. Za 
Táborovou ordinací stojí odborníci - lékaři i právníci 
- v čele s pediatrem MUDr. Matoušem Záleským, 
kteří mají desítky let praxe z reality zotavovacích akcí. 
Publikace je odborná a seriózní, přesto srozumitelná, 
přehledná a obohacená o svěží ilustrace. MUDr. 
Matouš Záleský vystudoval Lékařskou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně, v roce 2017 atestoval 
v oboru dětské lékařství. Pracuje jako lékař Dětského 
oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Od 
dětství skautoval ve Střelicích na Brněnsku, kde se 
věnoval vedení vlčat a skautů. Nyní s manželkou 
vede katolický oddíl Ochránci pramene ve Žďáru nad 
Sázavou.Ilustrace Sasha Chagina, Anastasiia Chagina

Komunikačný a dopravný priemysel. Účtovníctvo. 
Obchodný manažment. Vzťahy s verejnosťou. 

BINKA, M. – JAROŠ, D.: Základy SEO: jasně a stručně. 
Brno : COLLABIM s.r.o. , 2022. 143 s. ISBN 978-80-
87101-67-4 

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je skvělou 
oblastí internetového podnikání. Ať už sami vlastníte 
nebo spravujete webové stránky někoho jiného, 
SEO by nemělo v žádném případě uniknout vaší 
pozornosti. Tato kniha si klade za cíl ukázat SEO na 
praktických příkladech s minimem teorie a přiblížit 
tak SEO i naprostým nováčkům v oboru. Po jejím 
přečtení pochopíte nejen co je SEO, ale také na jaké 
SEO faktory se zaměřit pro maximalizaci efektivity 
činností a vašich tržeb z vyhledávačů. Zjistíte, co 
vám v SEO pomáhá, co naopak škodí a čemu se 

vyvarovat. A pokud se sami nehodláte SEO věnovat 
a přenechat tuto činnost externím dodavatelům, 
najdete v knize rady, co po dodavatelích požadovat 
a jak je kontrolovat.

UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT 
Grafické umenie. Grafika. 

SKEA, R.: Impresionizmus. Bratislava : Slovart, 2022. 
175 s. ISBN 978-80-556-4575-9

Dnes si už sotvakto vie predstaviť, aké provokatívne 
boli impresionistické plátna, keď ich v roku 1874 
skupinka odvážnych umelcov prvýkrát predstavila 
verejnosti. Zástancovia nového štýlu zavrhli všetky 
pravidlá umenia zaužívané v tom čase vo Francúzsku. 
Po stopäťdesiatich rokoch sa impresionizmus považuje 
za najprístupnejší a najobľúbenejší maliarsky štýl. 
Impresionisti maľovali priamo v prírode a s použitím 
žiarivých farieb a rýchlych ťahov štetca zachytávali 
prchavé svetelné efekty a dojmy. Ralph Skea ukazuje, 
ako impresionistickí maliari urobili námetom svojich 
diel výjavy z každodenného života, a sleduje dejiny 
hnutia od jeho vzniku vo Francúzsku až po jeho 
rozšírenie v Amerike a Austrálii. Publikácia vychádza 
v edícii Umenie v skratke a voľne nadväzuje na diela 
Ženy umelkyne, Moderné umenie, Surrealizmus.

Hudba. 

MAZAN, J.: Nové interpretační prostředky pro 
kytaru. Praha : Nakladatelství Akademie muzických 
umění v Praze : Akademie múzických umění v Praze, 
2021. 252 s. ISBN 978-80-7331-589-4

Klasická kytara prošla v posledních desetiletích 
dynamickým vývojem, který ovlivnil také techniky 
interpretace. Josef Mazan, hráč na klasickou kytaru 
a skladatel, v publikaci analyzuje 19 kytarových 
skladeb českých soudobých skladatelů a odhaluje nové 
interpretační prostředky. Na příkladech ana lyzovaných 
skladeb demonstruje instrumentační zákonitosti 
pravé i levé ruky a poukazuje na vhodné a nevhodné 
přístupy. Publikace tak poskytne kyta ristům praktické 
a cenné podněty k vlastnímu provedení skladeb. 
Součástí výzkumu byla rovněž autorova interpretace 
zkoumaných děl, nahrávky jsou přílohou knihy.

JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATÚRA 
Lingvistika a jazyky. 

GALVIS, D.: 1000 španělských slovíček : ilustrovaný 
slovník. V Brně : Edika, 2022. 136 s. ISBN 978-80-
266-1768-6
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Učte se slovíčka pomocí veselých obrázků! Učte se 
důležitá slovíčka pomocí veselých obrázků! Zapa-
matujete si je rychleji a vštípí se vám i mnohem 
hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní 
situace, které denně prožíváme, obsahují postavy 
a věci, se kterými se denně setkáváme. Ať již jde 
o domácnost, město, školu, přírodu, zábavu, cestování, 
sport ad. Obrázky jsou popsány, za slovíčky následuje 
výslovnost a český význam. Každý tematický celek je 
doplněn typickými frázemi. Na konci knihy se nachází 
souhrnný slovníček. Příručka je určena dětem, ale 
nejenom jim. Zábavnou formou pomůže začátečníkovi 
zvládnout základní slovní zásobu.

MADRID JIRÁSKOVÁ, E.: Kryštof Kolumbus: Objevení 
Nového světa. Brno : Edika, 2019. 88 s. ISBN 978-80-
266-1458-6

Vydejte se na cesty se slavným mořeplavcem 
a procvičte si španělštinu! V této knize máte možnost 
přečíst si o životě a o cestách mořeplavce Kryštofa 
Kolumba ve španělštině. Nemusíte se však obávat, že 
byste textu neporozuměli. Je napsaný zjednodušenou 
španělštinou tak, aby vyhovoval potřebám začínajícího 
čtenáře. Na každé stránce navíc naleznete český 
zrcadlový překlad a na webu si můžete stáhnout 
audionahrávku, na které příběh vypráví rodilý mluvčí. 
Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření 
získaných znalostí.

ZIELINSKÁ, K.: Španělská slovíčka a fráze : pro 
lenochy. Brno : Computer Press, 2011. 151 s. ISBN 
978-80-251-2889-3

Patříte mezi ty, kteří se učili španělštinu ve škole? 
Chtěli jste se sami naučit španělsky, ale neměli 
jste dost trpělivosti? Nebaví vás nudné studium? 
Pokud se svého cíle nechcete vzdát a věříte, že 
byste mohli mluvit a rozumět španělsky, tato kniha 
je pro vás! V každé lekci nejprve najdete rozsáhlou 
slovní zásobu k tématu. Velkou pomůckou je přepis 
výslovnosti u všech slovíček a frází, který pomůže 
i úplnému začátečníkovi bez problémů zvládnout 
španělskou výslovnost. Dále v lekcích najdete základní 
informace o španělské gramatice, podané v dostupné 
a přehledné formě. Pozornost je věnována zejména 
těm gramatickým jevům, které mohou dělat potíže 
českému mluvčímu. Za gramatikou následují cvičení 
a na závěr vás čekají zajímavá fakta a pozoruhodné 
reálie současného Španělska. Díky nahrávkám na 
přiloženém CD si osvojíte španělskou výslovnost. 
Kromě toho na CD najdete rozmanité interaktivní 
testy a cvičení, které vám zábavnou formou pomohou 
zvládnout úskalí španělštiny.

DÍAZ-FAES GONZÁLES, M.: Trasgu a jeho kamarádi : 
vítejte v Asturii!. Brno : Edika, 2015. 127 s. ISBN 
978-80-266-0856-1

Proč bys měl/a mít tuhle knížku? Procestuješ s ní 
Asturii, jednu z nejméně známých autonomních ob-
lastí Španělska. Prostřednictvím asturské myto logie 
poznáš bohatství španělských tradic. Pobavíš se a při 
tom se budeš učit španělsky, protože ti v případě 
nouze pomůže paralelní překlad do češ tiny. Zopakuješ 
a procvičíš si gramatiku. Dozvíš se spoustu zajímavých 
věcí z každodenního života Astuřanů a nedopustíš 
se žádného přešlapu, pokud se rozhodneš navštívit 
a objevovat Asturii. Šťastnou cestu!

LANSTVÁK. I.: Jazykové a komunikačné problémy 
na Slovensku a ich manažment. V Bratislave : 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 357 s. 
ISBN 978-80-223-5376-2

Cieľom je odkrývanie rôznych typov jazykových 
a iných – s nimi súvisiacich komunikačných – 
problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé 
rečové komunity na Slovensku.

ROHOVÁ, J.: Gramatika pre cudzincov. Bratislava : 
Raabe, 2022. 112 s. ISBN 978-80-8140-686-7

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom 
knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe 
kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú 
pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým 
so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede 
žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slo-
venského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu 
triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov 
cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu 
v slovenskej škole. Pracovný zošit Gramatika pre 
cudzincov je pokračovaním pracovného zošita Cudzi-
nec v mojej triede. Zoznamuje žiaka cudzinca so 
základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni 
slovenskej základnej školy. Každý pracovný list pre 
žiaka je sprevádzaný metodickou poznámkou, ako ho 
vypracovať. Prináša konkrétne nápady na pomôcky 
a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom.

Literatúra. 

EMINESCU, M.: Krídla z vosku. Dunajská Lužná : 
MilamiuM, 2007. 109 s. ISBN 978-80-89178-24-7

Básne “posledného európskeho romantika” M. Emi-
nesca v novom preklade V. Prokešovej a L. Vajdovej 
(predtým verše rumunského básnika prekladali najmä 
I. Krasko a K. Strmeň, prevažne však iné, než aké 
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obsahuje tento výber) prinášajú pohľad na utrápenú 
dušu a extatickú myseľ génia európskej lyriky 19. 
storočia. V knihe bohato ilustrovanej fotografiami 
a faksimile básnikových rukopisov nechýbajú ani verše 
filozofického charakteru. Poznámky a doslov napísala 
L. Vajdová. Obidve prekladateľky boli odmenené za 
tento preklad prestížnou Cenou Jána Hollého 2008.

PRONSKÁ, J.: Rytierov sľub. Bratislava : Slovenský 
spisovateľ, a.s., [2022]. 261 s. ISBN 978-80-220-2439-6

Tvorba prvej dámy slovenskej historickej romance 
Jany Pronskej je nerozlučne spätá so stredovekým 
Slovenskom. Na stránkach jej kníh ožívajú naše hrady 
a zámky a vytvárajú príťažlivú kulisu pre podmanivé 
ľúbostné príbehy, plné temných tajomstiev, intríg, 
nenávisti a lásky. V plnej miere to platí aj o najnovšom 
románe Rytierov sľub, odohrávajúcom sa na Hru-
šovskom panstve. Odkedy rytier Sigurd z Rodby prisahal 
svojmu majstrovi, že pomstí jeho smrť, žije iba preto, 
aby tento sľub dodržal. Nešťastná hra v kocky majstra 
Josifa z Aradu s hazardným hráčom a podvodníkom 
Valeriánom z Hrušova spustila udalosti, ktoré mali za 
následok smrť majstra i jeho dcéry. Vykonávateľom 
majstrovej poslednej vôle sa stal Sigurd. Josif z Aradu 
ho v nej ustanovil novým majiteľom svojej výhry – 
Hrušovského panstva so všetkým, čo k nemu patrí, teda 
aj s dovtedajšou paňou Hrušova Marínou. Hrad, ktorý 
rytierovi tak nečakane spadol do lona, sa však zmenil 
na bojisko: Marína nechce ustúpiť a pokorne prenechať 
svoj domov cudzincovi, o ktorom nič nevie, zatiaľ čo 
Sigurd, hnaný pomstou a nenávisťou, sa zdráha uveriť, 
že mladá žena nenesie na manželových výčinoch žiadnu 
vinu. Postupom času vyplávajú na povrch rodinné 
tajomstvá z jednej i druhej strany. Intrigy, hlboko za-
korenená nenávisť a krivda, čo sa v Hrušove dedila 
z pokolenia na pokolenie, postavia mladým ľuďom 
do cesty takmer neprekonateľné prekážky. Dokážu sa 
preniesť cez minulosť, ktorá skrýva temné tajomstvá, 
a uveria, že pravá láska všetko prekoná?

HAJDUKOVÁ, M. E.: Germánka. [Bratislava] : Motýľ, 
2022- 389 s. ISBN 978-80-8164-300-2

New York, 1958. Deliu Divine, vychádzajúcu hviezdu 
filmového plátna, nájdu na jej narodeniny v hotelovej 
izbe v bezvedomí. Pokúsila sa o samovraždu. Jej život bol 
plný lesku, novinárov a večierkov. Na prvý pohľad bola 
šťastná mladá žena. Pozlátka však padá, keď sa ocitne na 
psychiatrickom oddelení bez spomienok na svoj predošlý 
život. Overené liečebné metódy zlyhávajú, a tak na scénu 
prichádza nevrlý psychiater so záľubou vo zvláštnych 
metódach. Delia sa chytá slamky, aby si spomenula na 
vlastnú minulosť, a tak doktor začína sériu sedení, v ktorých 

sa vďaka hypnóze vracia mladá herečka späť. Nemá však 
tušenie, že návrat bude viac ako bolestivý. Cesta vedie do 
Nemecka do obdobia druhej svetovej vojny k dievčatám 
a chlapcom z Hitlerjugend, ale aj za brány koncentračného 
tábora či medzi vzbúrencov, kam patrí aj Deliin starší brat. 
Znesie Delia šokujúce zistenie, že je rebelskou dcérou 
veliteľa koncentračného tábora Sachsenhausen? Pre čo 
zaprela svoj pôvod? A prečo každý rok oslavuje fiktívne 
narodeniny namiesto tých skutočných? Príbeh, v ktorom 
Berlín dostáva novú tvár, za ktorú bojuje celá generácia 
mladých v Hitlerjugend. Germánka je jednou z nich. 
Verí vo vodcove ideály o veľkolepej Germánii. Tie však 
postupne padajú do prachu a umierajú spolu s tisíckami 
mladých ľudí v boji za vodcove sny.

ČERVENÁK, J.: Zákliaty kláštor. Žilina : Artis Omnis, 
[2022]. 271 s. ISBN 978-80-8201-173-2

Šarkan sa vracia. Po trinástich rokoch v zámorí, kde 
bojoval vo vojne Severu proti Juhu a strážil zákon 
v západnom pohraničí, mieri Adam Šarkan naspäť 
na rodný Gemer. Jeho sestra Júlia ho prosí o pomoc 
s pátraním po svojom manželovi. Zeman Henrich 
Belohorský totiž záhadne zmizol počas hľadania 
bájneho pokladu červených mníchov niekde v horách 
za Jelšavou. Stopa vedie aj na faru v neďalekých 
Drienčanoch, kde sa k výprave pripoja miestny znalec 
povestí Pavol Dobšinský a jeho pastorkyňa Zuzana 
Kráľovičová. Cestou vysvitne, že Henrichovo zmiznutie 
by mohlo súvisieť s nedávnym prepadnutím zásielky 
peňazí pre správu coburgovského panstva. A čosi vie aj 
obávaný barón Horváth, ktorý vlastní dom zakázaných 
potešení a vraj paktuje s pochybnými živlami. Zakliaty 
kláštor je prvým románom z cyklu Šarkanove poklady. 
Dobrodružný príbeh s prvkami detektívky, westernu 
a gotického hororu sa dostáva do rúk čitateľov 
s ilustráciami úspešného výtvarníka Michala Ivana.

ŠIROKÁ, Z.: Vzdušné čiary. Bratislava : Ikar, 2022. 
421 s. ISBN 978-80-551-8388-6

Román o útekoch, hľadaní domova, lásky a vlastnej 
cesty . Krvavý masaker, ku ktorému prišlo tesne po 
druhej svetovej vojne, dostal pomenovanie Pře rovská 
tragédia. Pod velením fanatického veli teľa Karola Pazúra 
zahynulo 265 ľudí, z toho 74 detí. Prežili iba siedmi. 
Medzi nimi aj desaťročná Emília, dievčatko s karpatsko-
nemeckými koreňmi z mestečka Dobšiná. Stratila však 
dom aj domov. Unášaná východným vetrom desaťročia 
blúdi svetom, hľadajúc kúsok zeme, ktorý bude môcť 
nazývať domovom pre seba i svoje deti. Pavol, jej priateľ 
z detstva, prvá láska a spriaznená duša, ostáva uväznený 
za železnou oponou. Sprvu stavia vzdušné zámky pre 
Emíliu, neskôr domy a domovy pre celkom cudzích 
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ľudí. Našťastie, každá opona sa dá nadvihnúť, obísť 
alebo rozpárať, niekedy dokonca prešiť podľa vlastných 
predstáv. S tým má Emília bohaté skúsenosti; pradienka 
nití, ústrižky látok a handrové zvieratká ju z času načas 
zavedú po látkových chodníčkoch celkom blízko k Pavlovi. 
A občas ďaleko od neho, zato blízko k svojim cieľom 
a sebe samej. V ďalšom príbehu zo série románov 
o silných a múdrych ženách prevedie Zuzana Široká 
čitateľov Európou posledných šiestich desaťročí, cestami 
žien za svojimi právami, snami, poslaniami a domovmi. 
A za láskou. Lebo domov je tam, kde láska prebýva.

MACHÁČOVÁ, A.: Omyly a dohry. Bratislava : Ikar, 
2022. 244 s. ISBN 978-80-551-8261-2

Vo svojom najnovšom románe sa Adriana Macháčová 
pokúša odhaliť dôvody, prečo aj v spočiatku šťastných 
rodinách nezostáva po rokoch miesto pre vzájomnú 
úctu a porozumenie. Laura už v detstve veľmi ťažko 
znášala napätie premenlivého vzťahu svojich rodičov. 
Po smrti otca sa s matkou odcudzili, pretože Laura jej 
nevie odpustiť vzťah s iným mužom. Zmäkne, až keď 
matka ochorie. Anna sa túži zbaviť temných spomienok 
a odhalí dcére tajomstvo, ktoré ju dlho ťažilo. Matkino 
priznanie otriaslo Lauriným svetom; nevie, čo si má 
o ňom myslieť, a preto sa rozhodne pátrať...

CAMINITO, G.: Voda v jazere nikdy nie je sladká. 
V Bratislave : Inaque, 2022. 266 s. ISBN 978-80-8207-188-0

Páchne morskými riasami a pieskom. Je to staroveký 
kráter, teraz plný vody: na brehu jazera Bracciano sa 
na úteku pred ľahostajnosťou Ríma ocitne rodina 
Antonie, odvážnej matky s invalidným manželom 
a štyrmi deťmi. Antonia je čestná a učí svoju dcéru, 
aby od druhých nič neočakávala. A Gaia sa učí: 
nesťažovať sa, ponárať sa do jazera, aj keď ju prúdy 
ťahajú na dno, čítať knihy a nepozerať televíziu, 
schovávať mobil do krabice od topánok a svoje 
nešťastie tam, kde ho nikto nevidí.

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. DEJINY 
Biografické štúdie. Geneaológia. Erbovníctvo. 
Znaky. 

JOHNSON, J.:  Vedľajšie postavy : čakanie na Jacka 
Kerouaca. V Bratislave : Inaque, 2022. 285 s. ISBN 
978-80-8207-171-2

New York Times zaradil Vedľajšie postavy medzi 
päťdesiat najlepších memoárov za uplynulých päť-
desiat rokov. Cena National Book Critics Circle 
Award. Memoárová kniha beatnickej generácie 
odha ľuje skryté ženské postavy, ktoré zohrali kľúčovú 
úlohu v napredovaní literárneho hnutia v Amerike 

päťdesiatych rokov. „Kniha patrí medzi najväčšie 
americké literárne memoáre minulého storočia… je 
strhujúcim portrétom jednej éry…“ Dwight Garner, 
New York Times V roku 1954 profesor na Barnard 
College vyhlásil, že väčšina žien nikdy nemôže prežiť 
niečo, o čom by stálo za to písať. Nebol to nezvyčajný 
postoj v čase, keď „slušné“ ženy neodchádzali z do-
mu a vydávali sa ako panny; dokonca aj tie, ktoré 
porušovali pravidlá, mohli očakávať, že budú len 
vedľajšími postavami v drámach hraných mužmi. 
Joyce Johnson mala dvadsaťjeden a práve začala písať 
prvý román, keď ju Allen Ginsberg zoznámil s Jackom 
Kerouacom. O deväť mesiacov neskôr, keď ho zo dňa 
na deň preslávilo vydanie knihy Na ceste, už bola jeho 
priateľkou. Joyce sa s ním túžila vydať na cestu, no 
namiesto toho sa stala svedkyňou kultúrnej revolúcie, 
na ktorú sa útočilo zo všetkých strán. Našla si nových 
priateľov, neskôr označovaných za zakladateľov 
beatnickej generácie, a ocitla sa v situácii, keď musela 
bojovať za to, aby plachý, charizmatický a utrápený 
Kerouac nepodľahol sebadeštrukcii. Joyce a ďalšie 
ženy beatnickej generácie mali objaviť riziká, bolesti 
a opojné vzrušenie z toho, že sa pokúšajú žiť rovnako 
slobodne ako rebeli, ktorých milovali.

História.

NORWICH, J.J.: Stručné francouzské dějiny. Voznice : 
Leda, 2022. 479 s. ISBN 978-80-7335-699-6

Knihu Dějiny Francie – Od Galů k de Gaullovi napsal 
diplomat a autor historických prací, pro nějž se Francie 
stala druhou vlastí. Norwich jako syn britského 
velvyslance ve Francii hluboce srostl s francouzskou 
kulturou a k jejím dějinám má osobní, ba možno říci 
citový vztah. Jeho kniha sleduje především politické 
dějiny Francie. Dozvídáme se, jak významní panovníci 
a vládci od franských králů přes Hugo Kapeta, Filipa 
Augusta, Františka I., Jindřicha IV., Napoleona I. až po 
Napoleona III. poznamenali osudy své země. Norwiche 
zajímá i jejich soukromý život; věnuje pozornost jejich 
manželkám a milenkám, charakteristickým vlastnostem, 
přednostem a slabostem, které podává s citem a po-
rozuměním. Prostor dostávají i další významné osobnosti 
jako jsou bankéř Karla VII. Jacques Coeur, kardinál 
Richelieu, Robespierre, sestra krále Ludvíka Filipa Adelaida 
a významní státníci a vojáci republiky včetně de Gaulla. 
Autor komentuje významné bitvy, revoluce i pařížskou 
Komunu z roku 1871, na níž demonstruje specificky 
destruktivní mentalitu obyvatel francouzského hlavního 
města. Čtenář si díky této knize britského autora uvědomí 
zcela unikátní vztah Francie a Anglie, resp. Británie; 
neexistují patrně jiné dva evropské národy, jejichž historie 
by byla po mnoho staletí tak těsně propletena.
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