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Wiedemann Andreas: Pojď s námi budovat pohraničí (Prostor) 

 

Kniha mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k 

největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem 

se vyhnání a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů lidí. 

První skupiny českých přistěhovalců začaly přicházet do pohraničí již 

brzy po skončení války, ještě v době, kdy se zde nacházelo německé 

obyvatelstvo, což vedlo k většímu napětí a tlaku na vypuzení Němců. 

Od konce léta 1945 vzal koordinaci a organizaci osídlování do rukou 

stát prostřednictvím ministerstev a dalších institucí včetně 

Osídlovacího úřadu. Souběžně s vysídlením německého obyvatelstva 

přicházelo do pohraničních měst a obcí v Sudetech zhruba 1,3 milionu 

Čechů z vnitrozemí a 200 tisíc Čechů a Slováků z jiných evropských 

zemí. Osídlování však ani zdaleka neprobíhalo hladce – příchozích 

nebyl dostatek, aby nahradili původní usedlíky – a rovnoměrně: nové 

obyvatele nejméně přitahovaly odlehlé pohraniční oblasti na západě 

Čech či místa s nesnadno obdělavatelnou půdou jako v některých 

jihočeských regionech. Počet obyvatelstva se celkově snížil o třetinu a změny byly velmi dramatické, 

pohraničí se potýkalo s ohromným nedostatkem pracovních sil, zaniklo 70 tisíc živností a bylo 

zrušeno 8 tisíc továren… 

 Autor upozorňuje, že osídlování bylo od počátku doprovázeno mnohými negativními jevy: v 

pohraničních oblastech se pohybovaly ozbrojené bandy, partyzáni, ale i zbytky oddílů Werwolf. 

Rozebírá mj. motivy, které vedly jednotlivé skupiny (vnitřní migranty i migranty ze zahraničí) k 

tomu, aby se vzdaly dosavadního způsobu života a zvolily poměrně dobrodružnou cestu do neznáma. 

Analyzuje vztahy a konflikty mezi jednotlivými skupinami přistěhovalců a jejich poměr k původním 

– německým i českým – starousedlíkům, rovněž rozdíly mezi přistěhovalci z vnitrozemí a Čechy a 

Slováky ze zahraničí (např. z Volyně, Rumunska, Maďarska či Německa). Jeho tématem je také 

obtížné vytváření společné identity obyvatelstva v pohraničních oblastech, úzce spojené s nacionální 

propagandou a agitací. Autor vysvětluje, proč KSČ vyhrála v pohraničních okresech s větší 

převahou než na celostátní úrovni (53 procent versus 40 procent) a jakým způsobem dopomohlo 

osídlování pohraničí k úplnému uchvácení moci komunisty a poté i k hladšímu průběhu kolektivizace 

zemědělství. 

Wiedemannova práce přináší jak ohromné množství podrobných a většinou neznámých informací, 

tak všestranný a syntetický pohled na proces znovuosídlování pohraničí po druhé světové válce, 

jehož důsledky jsou dodnes patrné. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Stehlíková Petra: Faja (Host) 
    

    Návrat do temného světa, kde se na pravdu a naději už téměř 

zapomnělo. Ilan vstoupila do nížin, které jsou pro ni světem naprosto 

odlišným od toho sklenařského. Přátelství s kapitánem pětadvacítky je 

stále nové a Ilan si uvědomuje, že takový vztah nevzniká jen tak. Zvlášť 

když se jedná o pětadvacet bojovníků, jejichž nohy kráčí po zemi dlouhá 

léta a kteří za svůj život ovlivnili mnoho dění ve světě. Aby mohla o lidech, 

kteří zotročili její lid, smýšlet jako o přátelích, musí se hlavně naučit 

odpouštět. Klid ve sklenařských městech je ke všemu narušen, když se po 

mnoha generacích znovu objevuje starodávný nápis, jen krátká věta, 

která kdysi byla součástí svobodného sklenařského světa. Ale kdo ji píše 

na zdi palatulů a sklenařských ghett, když ti, kdo znali její význam, jsou 

dávno mrtví? Jaký příběh vypráví ta tři slova, na první pohled tak jasná, 

přesto nepochopitelná? Ilan bude muset čelit mnohým nebezpečím, aby 

odhalila význam starobylého odkazu a objevila v něm nové poselství. 

 

Malý Radek, Fučíková Renáta: Franz Kafka – Člověk své i naší doby (Práh) 
                                               

   Výpravná kniha o nejslavnějším pražském rodákovi Franzi Kafkovi 

přibližuje jeho život a dílo všem, kdo chtějí podrobněji poznat jeho svět. 

Ožívá v ní svět pražské německy psané literatury, svět jeho zájmů, rodiny 

a přátel a také svět prazvláštních příběhů, nad kterými si dodnes lámou 

hlavu čtenáři i odborníci na slovo vzatí. Autorem textu je dvojnásobný 

držitel ocenění Magnesia Litera, básník, překladatel a germanista Radek 

Malý 

 

 

 

Ó Cadhain Máirtín: Hřbitovní hlína (Argo) 
                                           

   Kultovní klasika irské literatury Hřbitovní hlína vyšla poprvé v roce 

1949 a od té doby se dočkala filmového i divadelního zpracování, nicméně 

přeložena byla jen do mála jazyků. Důvodem není jen to, že překladatelů 

z irštiny bývá všude krom britských ostrovů pomálu, ale i obrovská 

náročnost textů, který jiskří slovními hříčkami, využívá úzce vymezeného 

connemarského dialektu atd. Teprve loni vyšel poprvé v anglickém 

překladu, zato hned letos v dalším. Zkrátka je to kniha jak zábavná a 

náročná, tak i fascinující. Všechno začíná ve chvíli, kdy hlavní hrdinka 

Caitríona zemře a phřbí ji do hřbitovní hlíny. Ale je to librový, nebo 

pěťákový pozemek? Dali jí ten správný rubáš? A křížek? Nešetřili na ní? 

Nesnažili se ji ošidit, tak jako, Pánbůh je zatrať, když byla ještě naživu? 

No, každopádně to se všemi svými "spolubydlícími" (a že jich je) bude 

moct důkladně probrat. Mají na to celou věčnost. 

 

 



 

Třeštíková Radka: Osm (Motto) 

 
                                              Tak trochu jiný detektivní román od autorky bestselleru Bábovky. Jednu 

březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka. Michaela zůstává v 

bezvědomí a policie je při vyšetřování bezradná. Kdo čin spáchal a proč? 

Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny, kde hlídala děti? 

Vysvětlení nepřichází ani po probuzení z kómatu. Michaela si totiž osudný 

den nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života. Rok, 

který začal tak nevinně, ale všem zamíchal životy a skončil pokusem o 

vraždu. 

 

 

 

 

 

 

Atwoodová Margaret: Penelopiáda (Argo) 

 
   Nejvýznamnější současná kanadská spisovatelka převypráví svoji verzi Homérova 

mýtu o příslovečně věrné manželce Odyssea Penelopě, která na svého muže čekala 

dvacet let. Čerpala i z ústní a místní tradice a soustředila se na vyprávění o 

Penelopiných rodičích, jejím životě před svatbou a svatbu, jakožto i na skandální 

zvěsti, které o ní kolovaly. Po tisíciletí bývá dávána za vzor věrné manželky, která i 

přes četné nabídky mnoha ctitelů počkala na svého muže. Ten po návratu nejen že 

zabije všechny nápadníky, ale kupodivu i dvanáct Penelopiných služebných. 

Atwoodová se rozhodla vtipně a napínavě tuto starověkou epizodu podat a zcela po 

svém objasnit, co mohla mít Penelopa ve skutečnosti za lubem.  

 

Zibura Ladislav: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii (BizBooks) 

 
   Mladý poutník se vydá pěšky probádat Kavkaz. Očekává nenáročný 

výlet, situace se mu ale brzy vymkne z nohou. 

 

Po dvojici bestsellerů přichází princ Ládík s další knihou – tentokrát o 

cestě do Arménie, Gruzie a Náhorního Karabachu. Ladislav Zibura se 

vydává do těch nejzapadlejších vesnic, aby mohl poslouchat příběhy 

místních a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol teče proudem a 

mladý dobrodruh důvěrně poznává kulturu plnou pohostinnosti, 

rozhodných slov a sovětské nostalgie. Své zážitky z kavkazského 

putování líčí s tradičním humorem a sebeironií, pro které ho čtenáři 

nenávidí a milují.  


