
 

Deník Ruth Maierové: Příběh židovské dívky v Evropě 

pod nadvládou nacistů 

Autor: Jan Erik Vold 

 

Ruth Maier se v roce 1920 narodila do vídeňské židovské rodiny. 

Poté, co se v předvečer jejích 18. narozenin odehrála Křišťálová 

noc, nebylo už na co čekat – Ruth emigrovala do Norska. Nacistický 

teror ji však dostihl i tam, a tak byla deportována do Osvětimi. Její 

deníky spatřily světlo světa až ve 21. století a jsou víc než 

svědectvím doby: potkáváme v nich inteligentní ženu, jež zkoumá 

podstatu lidství a spravedlnosti i v těch nejtemnějších časech. 

 

 

 

 

 

 

 

Najděte si svého marťana: ... co jste vždycky chtěli vědět 

o psychologii, ale ve škole vám to neřekli... 

Autor: Marek Herman 

Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto 

srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. 

Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy z oblasti sebepoznání, 

mezilidských vztahů a výchovy malých dětí. Dozvíte se informace, o 

kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste 

mohli vést spokojený život. Text v knize je silný a místy až naléhavý 

a zejména vás zaujme to, s jakým citem Marek Herman popisuje svět 

malých dětí. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpojené státy: Amerika nejen televizní kamerou 

Autor: Martin Řezníček 

Mnozí si myslí, že Ameriku znají, málokdo ale tuší, že ji za svůj 

život plně nepozná ani leckterý Američan. Experiment trvající 

už dvě a půl století zbytek světa fascinuje. Martin Řezníček se 

takřka každý večer po dobu pěti let pokoušel divákům přiblížit 

změny, jimiž země prochází a které jsou možná nejhlubší za 

několik posledních dekád. Na Manhattanu radil Henrymu 

Kissingerovi s výběrem kravaty před rozhovorem o Václavu 

Havlovi. V Texasu strávil během hurikánu týden v bahně a dešti 

s lidmi, kteří přišli o vše kromě naděje, že bude líp. Z kuloárů 

Kongresu informoval o testech pevnosti americké demokracie, 

ze Silicon Valley o bezprecedentní technologické dominanci. Z 

Baltimoru během rasových nepokojů referoval o tom, jak se 

společnost založená na pravidlech a zákonech dokáže během 

jednoho odpoledne přetavit v totální anarchii s násilnostmi a 

rabováním. Kniha přibližuje barvité příběhy, které dohromady 

tvoří americkou výjimečnost. Místy vyvrací, jinde potvrzuje 

stereotypy, jež o USA máme – prostřednictvím lidí s českými 

kořeny, ale i těch, kteří o Česku nikdy neslyšeli. Vše v době klíčových tektonických posunů 

symbolizovaných prezidenty Obamou a Trumpem. 

 

 

„Elegantní, vždy precizně připravený a s buldočím tahem na novinářskou branku schovaným za milým 

úsměvem, těžká televizní váha Martin Řezníček se vrhá do světa literatury. Jeho americké brýle si 

budete chtít nasadit.“ Jakub Szántó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


