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Moje první lásky 
(a jiné milostné povídky)
Ivan Klíma

Z pozn. autora: Do první části jsem
zařadil prózy z knihy Moje první
lásky ze sklonku 70. a začátku 80.
let, snažil jsem se v nich totiž vy -
líčit pocity spíše pubertálního
toužení než skutečné milostné zá -
žitky. Po nich následují povídky
o zralejších vztazích, ačkoli většina
vznikala v letech 60., krátká próza
Bezvadný den a Láska (ve své době
měla smysl i tím, že se vyhnula
všem dobovým literárním rituálům
a manýrám). Zbylé povídky jsou ze
dvou sbírek – Milenci na jednu noc
a Milenci na jeden den.

240 str. – váz. s přebalem – cena 250 Kč

Výtvarné umění
výkladový slovník
Jan Baleka

Unikátní encyklopedický slovník
(2 000 hesel) předního českého his-
torika umění PhDr. Jana Baleky
zaznamenává vývoj světového ma -
lířství, sochařství a grafiky od pra-
věku až po současnost, z důrazem
na souvislosti s uměním českým.
Uvádí např. techniky, materiály,
nástroje, motivy, alegorie, atributy
kompozice ad. Nepochybně ho oce-
ní nejen teoretici, výtvarníci a stu-
denti, ale také všichni obdivovatelé
a milovníci uměleckých děl.

432 str. – brožovaná – cena 495 Kč

Horký, zploštělý a přelidněný
Thomas L.  Friedman
Edice 21. století

Kniha držitele Pulitzerovy ceny
přináší nový pohled na krizi vy -
volanou klimatickými změnami,
dramatickým růstem populace
a stále větším soupeřením o zdro-
je energie. Oslovuje všechny, jimž
záleží na budoucnosti Ameriky
a tvrdí, že ambiciózní zelená stra-
tegie je potřebná nejen k záchra-
ně planety před přehřátím, ale
i k tomu, aby tato země byla zdra-

vější, bohatší, produktivnější a bezpečnější.
476 str. – váz. s přebalem – cena 485 Kč 

Květena České republiky 8
J i tka Štěpánková a kol .
Mimo – přírodní vědy

Devítisvazková Květena ČR dosud
představuje nejrozsáhlejší encyklo-
pedicky pojaté dílo hodnotící flóru
tohoto území. Osmý svazek zahr-
nuje pro území ČR první mono-
grafické zpracování rodu Taraxa-
cum (179 druhů), dále obsahuje 27
čeledí jednoděložných se 75 rody
a 199 číslovanými druhy. Zastou -
peny jsou např. Potamogetonaceae,
Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae,
Convallariaceae a Hyacinthaceae.
Na svazku se podílelo 29 autorů,
text doplňuje 104 celostrán kových
tabulí.

712 str. – váz. s přebalem – cena 550 Kč

Jeskyně České republiky
Petr  Zaj íček
Edice Atlasy a průvodce

V dalším svazku řady se čtenář
seznámí s rozšířením a pestrostí
jeskyní u nás, nahlédne do jejich
historie a objevování. Kniha pro-
vede po všech veřejnosti zpří-
stupněných jeskyních a také po
těch, které jsou přístupné volně.
Nechybí ale ani kapitoly o nejvý-
znamnějších jeskyních pro veřej-
nost nepřístupných. Cenné infor-
mace čtenář nalezne v seznamu
zajímavých odkazů či ve výklado -
vém slovníku terminologie.

280 str. – váz. – cena 390 Kč

Claus Schenk von Stauffenberg
Peter  Hoffmann
Edice Historie

Autor, považovaný za největšího
znalce dějin německého vojenské-
ho odporu proti nacismu Třetí říše,
rozvíjí příběh hraběte Clause von
Stauffenberga, pachatele atentátu
na Vůdce. Podává obraz proměn
duše jedince, propojené s dějinami
Ně mecka a Evropy té doby. Claus
i jeho bratři, potomci starého šlech -
tického rodu, byli stoupenci Tajné-
ho Německa, jehož rysy byl Claus
zpočátku ochoten spatřovat v hitle -
rovském režimu. 

736 str. – váz. s přebalem – cena 695 Kč
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Ve dnech 23.–29. září 2010 se v portugal-
ském Lisabonu konal již 22. ročník mezi-
národní soutěže European Union Contest
for Young Scientists (EUCYS). Portugalsko
hostilo tuto akci již podruhé (Porto 1998).
Letos se jí zúčastnilo přes 130 soutěžících
s 88 projekty z 37 zemí a mimo evrop-
ských zde byly práce i z Brazílie, Kanady,

Číny a USA. Mladí vědci museli nejdříve
své vědecké práce obhájit ve své vlastní
zemi a vyhrát celostátní kolo soutěže. 

Mezi soutěžícími nechyběli ani čeští zá -
stupci, které za velvyslanectví České re -
publiky v Lisabonu přišel podpořit Petr
Klíma. Studenti Miroslav Rapčák a David
Pěgřímek (Gymnázium Orlová) předsta-

vili projekt modelování klastrových struk-
tur oxidu uhličitého. Hledali konformaci,
která by byla stabilní v klastrech (sesku-
pení molekul) po 6 molekulách CO2. Pře-
bytky CO2 z atmosféry v takto upravené
formě by se poté mohly ukládat do hluboko -
mořských úložišť a ulevit tak životnímu
prostředí. Další práci z české delegace
představila Zuzana Novosadová (Gymná-
zium Jiřího Gutha Jarkovského v Praze) –
týkala se rostlinných hormonů brassino -
steroidů a jejich vlivu na růst a fotosynte-
tický aparát kukuřice (blíže viz navazující
příspěvek). Na třetím projektu spolupra-
covali studenti Tadeáš Děd, Vilém Děd
a Matouš Vobořil (Gymnázium Dvůr Krá-
lové). Zabývali se hnízdními preferencemi
rehka domácího a zahradního.

Soutěžící měli možnost vyhrát 9 hlav-
ních a mnoho dalších zvláštních cen. Oce-
něním byl také týdenní pobyt na jednom
z evropských vědeckých pracovišť, např.
CERN (Conseil Européen pour la Recher-
che Nucléaire – European Organisation for
Nuclear Research) nebo EMBO (European
Molecular Biology Organisation). Porotci
měli nelehký úkol, protože všechny pro-
jekty dosahovaly vysokých kvalit. Česká
delegace byla velmi úspěšná – i mezi sil-
nou konkurencí se dokázala prosadit s pra-
cí o klastrech oxidu uhličitého, s níž jsme
získali první místo v hlavních cenách.

Zuzana Novosadová

Mladí čeští zástupci uspěli v mezinárodní soutěži

Kukuřice se pěstuje po celém světě. Slou-
ží lidstvu k výrobě rozličných potravin
a krmiv. Je jí všude hodně, ale může nastat
okamžik, kdy se její produkce rychle sníží.

V každé dosud zkoumané rostlině se ve
velmi malém množství vyskytují rostlinné
hormony brassinosteroidy. Jsou aktivní
v tisíckrát menších koncentracích než je -
jich známější sourozenci auxiny. Všechny
jejich funkce nejsou dosud detailně zná-
my, ale již se zjistilo, že ovlivňují široké
spektrum činností během vývoje rostliny.
Mimo jiné mohou např. stimulovat růst,
čehož by se dalo využít v zemědělství.
Otázkou zůstává, jaká koncentrace je pro
aplikaci těchto hormonů nejlepší. 

V Lisabonu na 22. ročníku mezinárod-
ní soutěže European Union Contest for
Young Scientists (EUCYS) byla českou
delegací představena také práce zabývají-
cí se působením těchto hormonů. Před-
mětem výzkumu bylo určit vliv aplikace
postřiku různých koncentrací brassinoste-
roidů na listy kukuřice. Použily se dvě in -
brední rodičovské linie a jejich kříženci.
Předmětem sledování byla změna délky

listů a fluorescence chlorofylu, díky níž je
po ošetření těmito látkami možné určit
efektivitu primárních reakcí fotosyntézy.
Rostliny byly vystaveny postřiku vodný-
mi roztoky dvou fytohormonů – přírod-
ního 24-epibrassinolidu a syntetického
derivátu kastasteronu. Každý byl připra-
ven ve čtyřech různých velmi nízkých
koncentracích. K aplikaci došlo ve dvou
stadiích růstu – tří plně vzrostlých listů
a pěti vzrostlých listů.

Při použití postřiku s nejnižší koncent-
rací (10-14 M) přírodního brassinosteroi-
du bylo zjištěno prodloužení listů u jed-
noho z rodičovských genotypů. Nejlépe
patrné byly výsledky u postřiků v rané
fázi růstu. Brassinosteroidy se podle dosa-
vadních výzkumů projevují především
na začátku vývoje rostliny, kdy pomáhají
při vývinu důležitých rostlinných orgánů.
Tudíž postřikem na listovou růžici v čas-
ném stadiu vývoje je možné pozitivně
ovlivnit růst kukuřice. Experimenty uká-
zaly, že brassinosteroidy mají biologickou
aktivitu skutečně již ve velmi nízkých
koncentracích.

Zuzana Novosadová

Rostlinné hormony a kukuřice

1 Zástupci České republiky na letošní
mezinárodní soutěži EUCYS v portugal-
ském Lisabonu. Zleva: M. Rapčák, 
D. Pěgřímek, P. Klan z Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., mezi nimi dole V. Děd,
M. Vobořil, Z. Novosadová a T. Děd.  
Foto z archivu Z. Novosadové
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