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60 LET OSTRAVSKO-OPAVSKÉ OPERACE
VZPOMÍNKY ÚâASTNÍKÒ BOJÒ
Jednou z posledních velk˘ch bitev 2. svûtové války
byla Ostravsko-opavská operace, která vedla k osvobození severní Moravy a Slezska. BojÛ o
Ostravu se vedle sovûtsk˘ch vojsk zúãastnili i ãeskosloven‰tí tankisté a letci a právû jim je vûnována
tato publikace. Knihu uvozuje studie Ale‰e
Záﬁického a Lenky Králové, která popisuje postup
armád na prÛmyslové centrum moravskoslezského regionu. Hlavní dÛraz je ale kladen na vzpomínky samotn˘ch úãastníkÛ bojÛ, kteﬁí dodnes
nebyli za svou obûÈ dostateãnû ocenûni. Kniha podrobnû popisuje jejich postup Polskem, pﬁekroãení hranic a osvobození Ostravy. Doplnûná je velk˘m mnoÏstvím fotografického materiálu, kter˘
dokumentuje obtíÏnost bojÛ a zkázu, kterou válka
pﬁinesla moravskoslezskému regionu.
A4, 80 stran, vázáná, 155 Kã
Dále pﬁipravujeme:
J. Vogeltanz, J. Hus: Vojáci studené války / Soldiers of
the Cold War
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P. Pﬁedinda: Cesta k soudobému Iráku
N. Thomas: Finsko-sovûtská zimní válka / The FinnishSoviet Winter War 1939 – 1940

MùSTO V NÁS – P¤ÍBùHY OSTRAVSK¯CH ÎIDÒ
DÛstojná pﬁipomínka prvního nacistického transportu ÎidÛ v Evropû, kter˘ v ﬁíjnu pﬁed pûta‰edesáti lety smûﬁoval z Ostravy do polského Niska.
Kniha, jeÏ v autentick˘ch v˘povûdích ãlenÛ ostravské Îidovské náboÏenské obce ãi jejich potomkÛ
pﬁiná‰í Ïivou vzpomínku na její rozkvût i fa‰istick˘m diktátem zpÛsoben˘ pád. âeské vydání této
publikace vychází ze své hebrejské pﬁedlohy, pﬁestoÏe nûkteré ãásti byly zmûnûny, dal‰í vypu‰tûny
a doplnily je jiné, nové (jako je napﬁíklad zpracování Transportu do Niska, nûkteré osobní vzpomínky a medailony osobností).
A4, 80 stran, vázáná, 330 Kã
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