KNIHOVNICKÝ
OBČASNÍK,
květen 2014, č. 15
Nová služba čtenářům: Vážení čtenáři,
budete-li mít zájem o zasílání tohoto
Občasníku, nebo knižních novinek;
případně chcete-li být informováni
o konání kreativních dílniček či
pořádání populárně-naučných stezek,
pošlete mi váš e-mail na
bemovasarka@email.cz,
a tyto informace vám
budou pravidelně zasílány.

Vážení čtenáři,
v pátek 2. května a v pátek 9. května
pro vás bude knihovna otevřena
v běžné půjčovní době od 17 do 20
hodin.
Přijďte si vypůjčit novinky, nabízíme
NOVÉ atraktivní knižní tituly pro děti
i pro dospělé.

JIŽ PROBĚHLO:
Beseda o Krtečkovi v MŠ Hudcova, 11. 2. 2014
V úterý 11. února proběhla beseda o Krtečkovi ve třídě Delfínků v nové budově mateřské školy na
Hudcové ulici v Medlánkách. Besedu jsem tam měla nedávno ve třídě Medvídků, a protože třída Delfínků měla
"Týden s Krtečkem", pozvali si mě na besedu také.
Bylo úžasné, že ve třídě byla výstava hraček, her a knih s motivem Krtečka, které děti do školky donesly.
Dále vyráběly obrázky s Krtkem nebo kalhoty pro Krtečka. Musím říct, že tolik krtků pohromadě jsem skutečně
ještě na žádné besedě neviděla.
Stejně jako u Medvídků, povyprávěla jsem dětem o tom, jak postava Krtečka vznikla, něco málo ze
života pana Milera, dále jsme si popovídali o Krtečkově úžasné cestě do vesmíru s americkým astronautem
Andrew Feustelem. Příběh Krtek a raketa jsme si s dětmi zahráli. Děti musely kutálet červenou kuličkou, podlézat
tunelem, potápět se do moře a vytahovat součástky z rozbité rakety, vyzkoušely si také, jaké to je, létat v
oblacích... To vše za pomoci jejich paní učitelky. Na rozloučenou děti dostaly drobné dárečky, celkem se besedy
zúčastnilo asi 25 dětí ve věku 3 až 6 let.

JIŽ PROBĚHLO:
63. dílnička – Velikonoční dekorace z filcu, 11. 4. 2014
Tak po období, které trvalo déle téměř rok a půl, jsme se opět mohli sejít na kreativní dílničce. Díky
změně zaměstnání (či spíše jen pracoviště) a tím pádem lepší pracovní době mohu opět dílničky pořádat.
Tentokrát jsme se sešli, abychom vytvořili velikonoční dekorace z filcu. Děti mohly vytvářet slepičky na
vajíčka, vycpaná kuřátka, ptáčky a zajíčky k zavěšení, ovečkyy jako napichovátka.
Měla jsem připravené dvě varianty, kdy jsem si myslela, že děti budou filc lepit a starší (nebo rodiče)
budou sešívat. Překvapilo mě, jak i ti nejmenší (ze školky, z první třídy) už byli šikovní, a zvířatka sešívali. Jejich
práce s jehlou mě inspirovala k nápadu na červnovou – předprázdninovou – dílničku, kdy budeme opět pracovat
s filcem.
Celkem se zúčastnilo 9 dětí a 4 dospělí. Nejmladší – čtyřměsíční Pavlík – se pravda na práci moc
nepodílel, ale po probuzení na nás alespoň dohlížel, jestli vše děláme dobře.
Inspirací pro výrobky mi byly knihy:
Velikonoční nápady pro každého (edice Topp) - odtud jsem čerpala Slepičku na vajíčko
Bullová, Jane: Zvířátka levou zadní – nápad na Ovečku a Ptáčka
Zbytek jsou moje nápady z dřívějška, kdy jsem s filcem trávila hodně času.

Informace z knihovny
Knihy:
DARY
V lednu 2014 jsme dostali z Městské knihovny v Kuřimi knižní dar – vyřazené knihy
z výměnného fondu, celkem 24 knih za cenu cca 3342,-Kč, v únoru to bylo 13 knih za cenu
cca 2000,-Kč.
Obec Jinačovice věnovala 5 ks velkých výpravných publikací (Významné stromy
Jihomoravského kraje, Pestrý svět denních motýlů Jihomovaského kraje, Pestrý svět
teplomilných trávníků Jihomoravského kraje, Přírodní parky Jihomoravského kraje,
Moravskoslezský kraj: města a obce moravskoslezského kraje).
Z města Újezd u Brna nám zdarma došla publikace “Trénoval jsem Emila..”, autora Oldřicha
Koudelky.
V měsíci dubnu jsme od čtenářů knihovny v Řečkovicích dostali dva knižní dary, a to knihy
Švábi od autora Jo Nesbo a knihu Taje Dubaje od autorky Emíre Khidayer.
NÁKUPY
Ma vzpomínkovém večeru na spisovatelku Simonu Monyovou (dne 18. 1. 2014) byla od
jejich synů zakoupena znovuvydaná kniha “Zitra vyjde slunce”.
V měsíci březnu knihovna obdržela od Obce Jinačovice dotaci na nákup knih v hodnotě
10 000,-Kč.
Bylo zakoupeno 15 knih v Levných knihách za cenu: 465 Kč, mezi zakupenými knihami byly
především komiksy – literární adaptace známých knih, zpracované čtivou komiksovou
formou pro děti (např. Námořník Sindibád, Don Quijote, Alibaba a čtyřicet loupežníků
a podobně).
Poté bylo zakoupeno 21 knih v knihkupectví Dobrovský v Brně na Joštové, za celkovou cenu
3086 Kč. V tomto nákupu je významná zejména dvanáctidílná saga Hraničářův učeň, autora
Johna Flanagana; dale knihy autorky Lucie Seifertové jedná se o zpracované známé české
pověsti, z edice České dějiny pro nejmenší. Pro dospělé je v tomto nákupu např. kniha
“Druhý život Marýny G.” autorky Vladimíry Klimecké. Tato kniha se stala vítězným románem
18. Ročníku LIterární ceny Knižního klubu.

Dílničky, stezky:
Dílnička v pátek 21. března se nekonala kvůli nízkému zájmu – měly se vyrábět papírové
moreny. Stezka v neděli 23. března se nekonala kvůli dešti, zájem o stezku byl velký, ale
počasí to zkazilo.

Různé:
Dne 2. 3. 2014 byla stažena nova verze Clavia (počítačový system, díky kterému můžeme
půjčovat přes čarové kódy a katalogizovat knihy a časopisy).
Chodí nám zdarma časopis Kamarádi (zatím dvě čísla 1,2/2014) – časopis pro vícejazyčné
děti a multikulturní výchovu, vydává Občanské sdružení Zaedno
V měsíci březnu vyšel v knihovnickém časopise Duha článek, týkající se výroční zprávy naší
knihovny. Článek je dostupný pod tímto odkazem: http://duha.mzk.cz/clanky/vyrocni-zpravaz-obecni-knihovny-jinacovice-za-rok-2013
Krátce poté, co článek vyšel, došel paní starostce Dvořáčkové následující e-mail z Moravské
zemské knihovny:

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2013
Předmět: Výroční zpráva Obecní knihovny Jinačovice
Datum: 07.04.2014 15:34
Vážená paní starostko, hezký den.
Dovolte, abychom Vás informovali, že v knihovnickém časopise Duha vyšel článek týkající se výroční zprávy Vaší
knihovny.
Obrátili jsme se na paní Šárku s dotazem, zda by nám pro časopis neposkytla redukovanou podobu zprávy.
Naším cílem bylo motivovat i ostatní knihovny, které nemají zákonnou povinnost zprávu zpracovávat, aby jí
přesto věnovaly pozornost a zahrnuly ji do svých pracovních činností.
Domníváme se, že rekapitulace činnosti knihovny nejen vůči zřizovateli, ale také obecně veřejnosti,
má význam v tom, že se snaží poukázat na přínos knihovny pro obec. Protože víme, že paní Šárka zpracovává
výroční zprávy velmi pečlivě každý rok, obrátili jsme se z toho důvodu právě na ni. Navíc Obecní knihovna v
Jinačovicích patří v mnoha ohledech mezi jednu z našich velmi dobře pracujících obecních knihoven.
Chtěli jsme Vás proto o této skutečnosti informovat.
Článek je dostupný pod tímto odkazem:
http://duha.mzk.cz/clanky/vyrocni-zprava-z-obecni-knihovny-jinacovice-za-rok-2013
S pozdravem a přáním všeho dobrého nejen Vaší vynikající knihovně
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
úsek vzdělávání a krajské metodiky
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
http://www.mzk.cz
http://duha.mzk.cz

PLÁNUJEME:

KVĚTNOVÁ KREATIVNÍ DÍLNIČKA
JEDNODUCHÝ, KRÁSNÝ ŠPERK!!!
Vhodný pro malé i velké parádnice!!!

Dílnička je vhodná pro všechny, od nejmenších po nejstarší, jak se říká,
od 3 do 99 let.
Tvoření je velmi rychlé, velmi efektní. Výroba šperku (na krk i na uši) netrvá déle než 15-20
minut.
Kvůli nákupu materiálu potřebuji, abyste uvedli, máte-li zájem o obruč s přívěskem, nebo
náušnice, nebo oboje, případně kolik (při větším počtu).
Přihlašujte se prosím písemně na nástěnce před knihovnou, nebo na e-mailu:
bemovasarka@email.cz

Přihlašujte se nejpozději do: 20. května 2014
Dílnička se bude konat: v pátek, 30. května 2014,
od 17 do 18 hodin.
V čítárně, s sebou přezůvky.
Cena:

Šperk: přívěšek, obruč na krk:
30,-Kč
Náušnice: 20,-Kč za jeden pár
PLÁNUJEME:

ČERVNOVÁ KREATIVNÍ DÍLNIČKA
TAJNÝ PRÁZDNINOVÝ DENÍČEK
Krásný dárek pro děti na letní prázdniny!!!

Dílnička je vhodná pro všechny šikovnější děti, které se nebojí pracovat s lepidlem nebo
s jehlou.
Tvoření je časově náročnější. Z filcu budou děti vyrábět obal na deníček (který dostanou),
s bezpečnostním zapínáním a s textilní aplikací. Obal se dá jak lepit lepidlem, tak sešívat,
aplikace rovněž – buď nalepit, nebo přišít, podle šikovnosti dětí.
Kvůli nákupu materiálu potřebuji, abyste se přihlašovali co nejdříve.
Přihlašujte se prosím písemně na nástěnce před knihovnou, nebo na e-mailu:
bemovasarka@email.cz

Přihlašujte se nejpozději do: 15. června 2014
Dílnička se bude konat: v pátek, 20. června 2014, od 17 hodin.
Děti si s sebou MOHOU vzít jehly s větší hlavičkou.
V čítárně, s sebou
přezůvky.
Cena: za deníček a
obal 30,-Kč.

Další charitativní sbírka

Vážení rodiče, mile maminky,

opět po delší době přicházím s prosbou. Ráda
bych vyhlásila další charitativní sbírku, tentokrát
na mladou budoucí maminku v sociální tísní z
Brna.

Pokud máte doma následující věci a jsou nevyužité, jen je vám líto je třeba vyhodit,
můžete je každý pátek od 17 do 20 hodin nosit do knihovny.

A co se tedy sbírá?
-

Oblečení na miminka (jakékoli – ideálně neutrální barvy, ale neodmítneme nic)

-

Hračky pro miminka (štěrchátka, hrkátka, NE plyšáci)

-

Kosmetika

pro miminka

(nezbyly

vám

nějaké

nepoužívané

šampóny,

jednorázové pleny a tak dale?)
-

Vše co se týká miminek (plastové nádobí, lahvičky, nepoužívané zabalené
dudlíky a další)

Maminka je ochotná zaplatit nějakou symbolickou či nižší částku za:
-

Sporťák s boudičkou

-

Postýlku klasickou

-

Postýlku cestovní

Pokud chcete něco nabídnout (k prodeji), napište mi na bemovasarka@email.cz, pošlu
kontakt na budoucí babičku dítěte, domluvíte se mezi sebou.

Sbírka probíhá do odvolání. Děkuji, Šárka Ondrušková

V KNIHOVNĚ I NADÁLE
PROBÍHÁ SBĚR
VÍČEK Z PET-LAHVÍ
PRO SOFINKU
Z KUŘIMI.
Sbírka probíhá do
odvolání.

BELETRIE PRO DĚTI
Jednou budu kouzelník, malířka...
Jednou budu klaun, baletka...
Čím budu, až vyrostu? V těchto obrázkových knihách děti
najdou povolání, která se jim líbí. Možná se jim podaří svůj
sen uskutečnit. Mohou se stát kouzelníkem, malířem,
bubeníkem,

ošetřovatelkou,

fotografem,

klaunem,

baletkou, květinářkou, instalatérem či kosmonautem....

Rider, Cynthia: V pasti
Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit
společnou četbou a povídáním o knížkách edice „Učíme se číst“, na
jejíž přípravě se podíleli pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích
vystupuje běžná rodina s dětmi Emou, Davidem, Vítkem a psem
Alíkem, kteří prožívají běžná i kouzelná dobrodružství. Knihy rozvíjejí
čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu a doplňují je zábavné
aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností a vám dávají řadu podnětů k rozhovoru.
Tato knihy je v kategorii E – Získávám ve čtení jistotu.
Sfar, Joann: Malý upírek
Tento svazek komiksu Malého upírka opět nabízí dva napínavé příběhy.
První z nich, Spolek na ochranu psů, vypráví o záchraně týraných psů
používaných ke kosmetickým testům v jedné tajné nelegální laboratoři.
Druhým příběhem je Dům, který vypadal normálně, v kterém Upírek
objeví starý neobydlený dům. V něm se setká se záhadnou postavičkou,
s níž pak podnikne cestu pod povrch země, do takzvaného Menisku.
Tady spolu bojují jednotlivé národy, zvířecí i jiné druhy. Upírek odhaluje
obchod se zbraněmi, týrání zvířat a zneužívání lidí, černý obchod s
potravinami… Zděšen hrůzami, které se zde dějí, požádá jediného
původního obyvatele, aby všechno zničil, utopil ve štiplavé vodě. Meniskšťan nechce,
protože tvrdí, že se ho to netýká, ale Upírek ho lstí přesvědčí, že ho všechny ty boje přímo
ohrožují a Menisk je zničen. Upírkovi se před jeho zničením podaří dostat zpět na zem.

Seifertová, Lucie: Pohádka o husitech

Seifertová, Lucie: Pohádka o Bruncvíkovi

Seifertová, Lucie: Pohádka o králi Karlovi Seifertová, Lucie: Pohádka o Horymírovi

Seifertová, Lucie: Pohádka o Cyrilovi a Metodějovi

Jedná se o zpracování nejznámějších příběhů z české historie a pověstí pohádkovou,
vtipnou obrázkovou formou s minimem textu pro děti od tří let až do první až druhé třídy.

Wilkins, Kay: Příšera v mlze
Věřte nevěřte! Po stopách záhadných událostí se vydává
supertajný R-Tým a vy můžete být při tom!Na malém ostrůvku u
východního pobřeží USA se nachází dobře ukrytá Ripleyho
střední škola – unikátní škola pro děti, které mají výjimečné
schopnosti. Nejlepší z talentovaných dětí jsou členy supertajného
R-týmu, který operuje z utajené základny ukryté hluboko v
podzemí školy. Členové týmu jsou posíláni na nebezpečné mise
po celém světě, během nichž vyšetřují neuvěřitelné záhady.
Dokáží rozlišit, co je skutečnost a co jen fikce? Japonská
pobřežní oblast je sužována řáděním záhadné bytosti. R-Tým je
vyslán, aby záhadu objasnil.

Wilkins, Kay: Nestvůra z bažin
Věřte nevěřte! Po stopách záhadných událostí se vydává
supertajný R-Tým a vy můžete být při tom!Na malém ostrůvku u
východního pobřeží USA se nachází dobře ukrytá Ripleyho střední
škola – unikátní škola pro děti, které mají výjimečné schopnosti.
Nejlepší z talentovaných dětí jsou členy supertajného R-týmu,
který operuje z utajené základny ukryté hluboko v podzemí školy.
Členové týmu jsou posíláni na nebezpečné mise po celém světě,
během nichž vyšetřují neuvěřitelné záhady. Dokáží rozlišit, co je
skutečnost a co jen fikce? V bažinách na Floridě se objeví zvěsti o
tajemné neznámé bytosti. R-Tým je vyslán, aby záhadu objasnil.

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Barlow, Steve: Tygří doupě
Staň se členem Krimitýmu! Rozhodni se, jak budeš zločin
vyšetřovat. Ale pozor! Dobře se rozmysli. Když uděláš chybu,
budeš z případu odvolán. Pozorně sleduj všechny dostupné
ilustrace, na kterých mohou být ukryty stopy, důkazy a řešení
tajných kódů. Pečlivě si poznamenej, kolik špatných rozhodnutí jsi
udělal. Na závěr se dozvíš, jestli jsi dobrý agent. Někdo unesl
dceru hongkongského podnikatele. Nezbývá než volat KRIMITÝM
– jen ten dokáže vypátrat, kdo dívku unesl a proč. Celý případ je
na tobě – ale hoď sebou, nebo bude pozdě!Milionář nalezen ve
své luxusní ostrovní rezidenci – mrtev! Nikdo ale nedokáže přijít na
to, jak zemřel. Musíš se vypravit na Ostrov lebek a záhadu vyřešit dřív, než vrah unikne.

Cervantes, Miguel de: Don Quijote I.
Don Quijote je známé jméno idealistického a trochu bláznivého
"rytíře" a zároveň název významného španělského románu.
Postava Dona Quijota patří mezi nejslavnější a nejoblíbenější
literární hrdiny vůbec a kniha samotná je považována za stěžejní
dílo moderního románu. Autor, Miguel de Cervantes, jednou
prohlásil, že Dona Quijota stvořil tak, aby "se líbil dětem, mladí ho
mohli číst, dospělí mu porozuměli a staří ho mohli patřičně
ocenit". A skutečně, příhody (nebo častěji nehody) slavného rytíře
a jeho věrného průvodce Sancha Panzy dodnes baví miliony
čtenářů bez rozdílu věku, zároveň však přinášejí hluboké
zamyšlení nad místem člověka ve světě.

Helfand, Lewis: Muhammad Ali – král ringu
Komiksové zpracování životního příběhu muže, jehož obrovská
dravost v ringu z něj udělala šampióna, jemná duše mimo ring z
něho udělala hrdinu a životní odvaha z něho učinila legendu.
Stejně jako David porazil Goliáše, bojoval i on s největšími a
nejsilnějšími a podařilo se mu vystoupit až na vrchol. V roli
soudobého Robina Hooda rozdával své jmění chudým. Vypadal
jako filmová hvězda, vládl slovem jako básník a svým
fanouškům i kritikům pokaždé vyrážel dech. Brzy získal titul
mistra světa, ale vzdal se své kariéry, aby obhájil to, v co věřil.
Pro svou muslimskou víru odmítl bojovat ve válce ve Vietnamu,
a to ho připravilo o nejlepší roky kariéry a málem i o svobodu.
Ale Muhammad Ali všechno překonal a za svůj návrat na vrchol
znova a znova bojoval.

Johnson, Dan: Sindibád námořník
Sindibád, legendární hrdina sedmi moří, čelil ve své době mnoha
dobrodružstvím, ale žádné pro něj nebylo takovou výzvou jako
prosba o pomoc od jeho dávného přítele, krále Haakima z Hasisu.
Haakimův syn Habib je rozmazlený, sobecký a jeho chování se
vymyká starému králi z rukou. Haakim si uvědomuje, že pokud
půjde jeho syn touto cestou, nebude mít Hasis nikdy vládce,
jakého si zasluhuje. S obavami o syna a budoucnost země se
Haakim obrací na Sindibáda, aby pomohl najít Habibovi sebe
samého. Sindibád věří, že se chlapec může změnit. Ale když
mladý princ vystaví Sindibáda i jeho posádku obrovskému
nebezpečí, zavede je na nebezpečnou a riskantní cestu, je jeho
přesvědčení podrobeno zkoušce. Podaří se Habibovi změnit a stát se mužem, kterého z něj
chce mít otec?

Kipling, Rudyard: Kim
Kimball O'Hara, stejně jako tisíce dalších dětí v Indii na počátku
dvacátého století, tráví skoro všechen svůj volný čas na ulici. To
se však změní ve chvíli, kdy se setká s buddhistickým lámou a
stane se jeho žákem.Náš komiksový příběh sleduje příhody
veselého, nebojácného Kima a jeho společníka lámy na cestě po
severní Indii - od přelidněného Láhuru až po majestátný Himálaj. I
když nemají stejný cíl, během cesty se z nich stávají blízcí přátelé.
Těsně před odjezdem z Láhuru dostane Kim od jednoho ze svých
přátel za úkol doručit velmi zvláštní dopis. Díky němu se setkává s
příslušníkem britské tajné služby a zjišťuje tajemství, o kterých se
mu ani nezdálo. Jak příběh i chlapcova cesta pokračují, Kim se
postupně dozvídá stále víc o špionážní Velké hře.My pak můžeme sledovat, jak se z
nevzdělaného uličníka postupně stává bystrý mladík zběhlý ve světě politiky, zrady a smrti.
Navíc se všechna Kimova vzrušující dobrodružství odehrávají na pozadí nádherné země,
plné nástrah, zápletek a překvapení.Kim je nejzdařilejší Kiplingovo literární dílo. Autor v něm
předává svou znalost Indie - díky tomu je kniha nejen úžasným dobrodružným románem, ale
zároveň věrně vykresluje indické prostředí na počátku minulého století.

Stevenson, Robert Louis: Únos
Únos Musel si projít dlouhou cestu, aby se dostal tam, odkud
vyrazil... Když David Balfour přijde do domu svého strýce,
očekává vřelé přijetí, teplé jídlo a přátelské popovídání. Namísto
toho je uvězněn, unesen, ztracen na moři, falešně obviněn z
vraždy a ocitá se na útěku s pašerákem, který si říká Alan Breck.
Jediné, co David chce, je návrat domů a spravedlivou pomstu, ale
tato cesta je lemována strachem a nebezpečím. Bojujte spolu s
Davidem o přežití na opuštěném ostrově a vydejte se napříč
divokou skotskou vysočinou, kde narazíte na lupiče a další
podivné postavičky. Kniha Únos, jejíž autor napsal i známý Ostrov
pokladů, okouzlila čtenáře už v roce 1886, kdy vyšla poprvé. Její
předlohou je skutečný příběh zachycující postavy, které skutečně žily. Únos je jedním z
nejvýznamnějších historických románů a potěší každého milovníka tohoto literárního žánru.

Welsh, Christopher: Harry Houdini
Čtenáři již od 9 let se mohou začíst do dalšího komiksového románu,
který tentokrát přináší poutavý životní příběh Harryho Houdiniho,
nejznámějšího kouzelníka a iluzionisty 20. století. Ještě téměř sto let
po jeho úmrtí je Houdiniho jméno stále synonymem riskantních
kousků na hranici smrti i neuvěřitelných úniků. Jeho schopnost dostat
se ze zdánlivě bezvýchodných situací, společně s obratností, s jakou
jednal ve styku s veřejností i tiskem, z něho učinila legendu své doby.
Me zi nejpozoruhodnější úniky, které se dosud nepodařilo vysvětlit,
patří výzva deníku Daily Mirror dostat se ze speciálně vyrobených
pout, únik z nádoby na mléko, čínská vodní mučicí kobka a únik ze svěrací kazajky, kdy byl
zavěšen ve výšce hlavou dolů. Jak se chudému a nevzdělanému chlapci podařilo překonat
bídu a stát se největším iluzionistou 20. století? Příběh Houdiniho života není jen zábavný,
ale také poučný. Jeho životní zápasy, boje a odhodlání uspět mohou být inspirací pro
každého.

Flanagan, John: Hraničářův učeň (1.-12. díl)
Všech 12 dílů fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Remontu s novými
obálkami v brožované verzi v dárkovém boxu.

Flanagan, John: Hraničářův učeň 1 – Rozvaliny Gorlanu
První kniha fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu
Redmontu. Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý.
Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy
nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst
nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři,
jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé
magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy,
šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého
koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý jako
slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval
děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak
špatné…
Flanagan, John: Hraničářův učeň 2 – Hořící most
Araluenské království se chystá na válku proti Morgarathovi a Will s
Horácem doprovázejí Gilana s poselstvím do Celtiky. Celtické vesnice a
doly jsou však opuštěné. Tři poslové zjistí, proč tomu tak je, až když
objeví hladovou a vyčerpanou dívku. Ta jim prozradí, že Morgarath
poštval své odporné stvůry, aby Celtiky zotročily. Zatímco Gilan rychle
ujíždí zpátky do Araluenu, aby podal zprávu králi, Will s Horácem odhalí
pravou příčinu Morgarathova jednání. Chystá se překvapivý útok ze tří
stran a Araluenskému království hrozí krutá porážka - pokud naši dva
přátelé nepodniknou něco, aby jí zabránili!

Flanagan, John: Hraničářův učeň 3 – Ledová země
Will a Evanlyn plují do Skandie jako zajatci hrozivého kapitána
skandijské vlčí lodi Eraka. Halt přísahal, že Willa zachrání, a udělá vše,
aby slib dodržel - dokonce neuposlechne krále. Halt je vyloučen ze sboru
hraničářů a spolu s Horácem, který se k němu připojí, zamíří přes Galiku
do Skandie. Cestou je neustále obtěžují potulní rytíři - jinak známí spíše
jako lupiči a hrdlořezové. Horác však o bojování už něco málo ví a díky
svým neobyčejným dovednostem začne brzy přitahovat pozornost rytířů
a válečníků na míle daleko. Ale dorazí do Skandie včas a zachrání Willa před životem v
otroctví?

Flanagan, John: Hraničářův učeň 4 – Nositelé dubového listu
Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou konečně prchnout ze Skandie.
Evanlyn je však unesena temudžajskými jezdci, příslušníky početného
národa, který obývá rozlehlé stepi na východ od Skandie. Will se vydává
za nimi, ale jeden chlapec má proti šesti ostříleným temudžajským
bojovníkům jen mizivou naději – i když je hraničářským učněm. V poslední
chvíli ho vystopují Halt s Horácem a pomohou mu Evanlyn zachránit. Na
radost ze shledání však není čas, protože Halt si je jistý, že šest
Temudžajů tvořilo pouze průzkumný oddíl velikého vojska, které se chystá k vpádu do
Skandie. Čtyři Araluenci musejí Skandijce varovat a nabídnout jim pomoc – pokud ovšem
oberjarl jejich pomoc přijme. Dokážou zapřisáhlí nepřátelé bojovat bok po boku, aby
zachránili své životy a své země před ničivým vpádem nepřítele, který nezná slitování?

Flanagan, John: Hraničářův učeň 5 - Výkupné za Eraka
Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy,
přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se
proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc. Halt a Will se nabídnou, že
se vypraví se Svengalem do Aridy a přivezou výkupné, jenže má-li být
jejich cesta úspěšná a Erak osvobozen, potřebují mít s sebou osobu z
královského rodu. Princezna Kassandra – nebo Evanlyn, jak ji zná Will –
tedy přemluví svého otce, aby jí dovolil odplout na jih. K výpravě se ještě připojí Horác a
Gilan, aby byla dostatečně zajištěna princeznina ochrana. Ale dostane se naše šestice
statečných přes poušť, kterou obývají znesvářené kmeny a kde na každém kroku hrozí
neznámá nebezpečí, k Erakovi včas?
Flanagan, John: Hraničářův učeň 6 - Čaroděj na severu
Will coby plnohodnotný hraničář pečující o vlastní léno se záhy přesvědčí,
že v každé, dokonce i v té sebeospalejší díře se mohou dít věci ohrožující
životy lidí i bezpečnost celého království. Než se naděje, ocitne se spolu s
Alyss ve víru nového dobrodružství, které ho zavede do odlehlého léna
daleko na severu. Zde má tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními
zvěstmi o čarodějnictví. Když se však Will v Grimsdellském lese setká s
děsivým přízrakem Nočního bojovníka, musí si položit otázku: Dá se pro to,
co viděl, najít racionální vysvětlení… nebo snad čarodějnictví skutečně
existuje?

Flanagan, John: Hraničářův učeň 7 - Obléhání Macindawu
Kde najde Will v rozvráceném severním lénu bojovníky, které potřebuje,
aby dobyl zpět hrad ovládaný sirem Kerenem a jeho tlupou zločinců a
osvobodil Alyss ze zajetí? Za hranicemi se navíc shromažďují klany
divokých

Skotiů

a

chystají

vpád

do

Araluenského

království.

Čas se krátí. Willova odvaha a vynalézavost – a příjezd dávného přítele –
jsou to jediné, co může zabránit hrozící invazi a zachránit Alyss před
děsivým osudem.

Flanagan, John: Hraničářův učeň 8 - Králové Clonmelu
Will je na každoročním hraničářském sněmu, ale Halt vyšetřuje záhadné
události na západě. Když se konečně vrátí, přináší špatné zprávy. V
Hibernii to vře. Lživá náboženská sekta, která si říká nezasvěcení,
rozsévá zmatek a vyvolává vzpoury, a pět ze šesti hibernských království
už bylo rozvráceno. Nyní je v ohrožení šesté, království Clonmel, a Halt,
Will a Horác se vydají na cestu, aby v něm pomohli znovu nastolit
pořádek. Budou jim na výpravě užitečná tajemství z Haltovy minulosti?
Jeden hraničář obvykle dokáže zabránit vzpouře, ale tentokrát možná
nebudou stačit ani dva...

Flanagan, John: Hraničářův učeň 9 - Halt v nebezpečí
Halt, Horác a Will sledují Tennysonovu stopu do Pikty. Jsou odhodláni
zastavit kazatele nezasvěcených a jeho zbylé stoupence dřív, než
překročí hranice do Araluenu. V Clonmelu porazil Will jednoho z
Tennysonových genoveských nájemných vrahů – jenže ještě dva zůstali
naživu. Bude Willovo a Haltovo mimořádné lukostřelecké umění stačit na
to, aby je zachránilo před úkladnými vrahy? Nebo má Willův učitel před
sebou svůj poslední boj?

Flanagan, John: Hraničářův učeň 10 - Císař Nihon-džinu
Horác by se coby vyslanec v cizí zemi neměl vměšovat do vnitřních záležitostí – ale
nedokáže nečinně přihlížet, jak se křivopřísežný šlechtic pokouší uchvátit trůn. Horác odjel s
vojenským poselstvím ke dvoru císaře Nihon-džinu. Od té doby už uplynuly celé měsíce, a

on se dosud nevrátil. Pak Evanlyn dostane zprávu, že v Nihon-džinu vypuklo
povstání sendžiů proti právoplatnému císaři a Horác se rozhodl zůstat a
postavit se na stranu svrženého panovníka. Evanlyn si dělá o Horáce
starosti a ve společnosti Willa, Alyss a Halta se mu vydá do Nihon-džinu na
pomoc.Zatímco Horác a Will se pokoušejí vytvořit z nihondžinských lesních
dělníků vojenskou sílu, která by dokázala čelit dokonale vycvičeným
sendžiům, Evanlyn a Alyss musejí překonat dlouho trvající vzájemné
soupeření a hledat pomoc u tajemných horalů na severu.

Flanagan, John: Hraničářův učeň 11 - Ztracené příběhy
Další z příběhů světově úspěšné serie Hraničářův učeň. Většina legend
Araluenu, od útěku hraničářského učně Willa ze Skandie až po
Horácovu cestu do Nihon-džinu, od příběhu, jak princezna Kasandra
přišla ke jménu Evanlyn, až po příběh o Alyssině věznění na hradě
Macindawu, je dobře známá. Ale co ztracené příběhy – ty, o kterých lidé
slýchali, ale dosud nebylo možné dokázat, jestli jsou pravdivé? Odpovědi
byly nedávno konečně nalezeny v ruinách malého domku na okraji
lesa…Co dělal Gilan, když se Halt s Horácem vypravili do Skandie
zachránit Willa? Řekl Halt Willovi skutečnou pravdu o jeho rodičích? Co se stane s
hraničářskými koni, kteří už jsou příliš staří na to, aby zvládli náročnou službu? Oženil se
Horác s Kasandrou? Na tyto a mnohé další otázky dávají odpověď ztracené příběhy z
araluenských legend.

Flanagan, John: Hraničářův učeň 12 - Královská hraničářka
Když se Will stal členem hraničářského sboru, složil slavnostní přísahu.
Teď se zdá, jako by pro něho nic neznamenala. Poté co byl jeho život
rozvrácen strašlivou tragédií, nemyslí Will na nic jiného než na pomstu.
Willovi znepokojení přátelé musejí najít způsob, jak ho odvrátit od temné
cesty. S řešením přichází Halt: Will si vezme na starost učně. Všechny
překvapí, koho Halt navrhuje – a je to žádost, kterou Will nemůže
odmítnout.Výcvik vzdorovité a svéhlavé dospívající dívky je náročný. A
když Will na jedné výpravě narazí na bandu zločinců, musí se rozhodnout, co je pro něho
důležitější, zda dotáhnout do konce svou pomstu, nebo zachránit nevinné životy. V poslední
knize série Hraničářův učeň je v sázce víc než kdy předtím. Je to Willova poslední výprava
pro hraničářský sbor?

Lanczová, Lenka: Dvakrát dospělá
Sympatická tmavovláska Dita Tomešová není zrovna upejpavá stydlivka, která by nesměle
seděla v koutě, a tak díky své povaze a především „prořízlé“ puse nemá
o průšvihy nouzi. Dosud se jí z nich dařilo více či méně úspěšně
vymluvit, ovšem malér, který si zavaří pár měsíců před maturitou, zavání
vyloučením. Aby mu předešla, Dita volí přestup na gymnázium v jiném
městě. Zapadnout do kolektivu těsně před koncem střední školy není
procházkou růžovým sadem, vyjít s novými kantory jakbysmet – a když
se do toho zapojí ještě i nové známosti, další problémy na sebe
nenechají dlouho čekat. Je přece spousta kluků, kteří by podle Dity stáli
za hřích, ať už hezounek Vilém, dealer Dalibor nebo Radek, hvězda
místního hokejového týmu, jenže… Jenže zdaleka ne každý stojí za něco víc, natož za city!

NAUČNÁ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Eckertová, Lenka; Seifertová, Lucie: Hustej internet
Lucie Seifertová a Lenka Eckertová Vás velmi vtipnou
formou provedou úskalími a nebezpečími, které číhají
na internetu na Vás a Vaše děti.

Rytíři
Poznejte úžasný svět rytířů! Obrázková encyklopedie názorně
ukazuje, kdo byli rytíři, jaká byla jejich výstroj, jak žili a bojovali a
jakými pravidly se řídili. Vysvětluje význam erbů a popisuje v jakých
hradech rytíři bydleli, jak se hrady vyvíjely a jak vypadají dnes.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Khidayer, Emíre: Taje Dubaje (DAR)
Má-li to přijít, Dubaj přijde sama. Byznys, láska a vztahy v
nejkosmopolitnějším městě Blízkého východu. Ambiciózní Emma
přichází do Dubaje prosadit slovensko-českou IT firmu. Obklopena
spletí nejrůznějších národů poznává místní i přistěhovalce. Žádnou
lásku nečeká.
Jak funguje zahraniční firma v mekce arabského byznysu? Jak se
chovají Emiráťané, když jim do duše nahlédne cizinec? Mění Emma
Dubaj, nebo Dubaj mění Emmu? Emma vás dovede za hranice
vlastního nitra, ale sahá i pod závoj a masku místní společnosti. To
všechno vám poví v příběhu, kde i písek dokáže být úrodný.

Klimecká, Vladimíra: Druhý život Marýny G.
Svět žen je vždy jiný než svět mužů. Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20.
století, je psána výhradně z perspektivy žen. Marýna, Růža, Josefka a Fany - kolem nich
míjejí československé dějiny se všemi zvraty, propastmi a výšinami, nadějí i rezignací. Obě
světové války, osvobození, 50. a 60. léta rezonují ve třech příbězích, čtvrtý je ukotven v naší
současnosti. Díky autorčině výraznému talentu vzniká originální, přitažlivý obraz jednoho
kraje, jedné země. Nov ely o čtyřech ženských osudech se postupně splétají do promyšlené
románové struktury spojené jedním prostředím. A ačkoli zachycují různá období lidského
života i velkých dějin, pokaždé hovoří o fenoménu ženství. Ženy jako hrdinky své doby,
bohyně našeho světa

Nesbo, Jo: Švábi (DAR)
V jednom bangkockém nevěstinci je nalezen norský velvyslanec
v Thajsku. V zádech má nůž a v aktovce pedofilní pornosnímky.
V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí panika, neboť velvyslanec
měl úzké vazby na norského premiéra. Je bezpodmínečně nutné
zabránit politickému skandálu. Opilý Harry Hole se zásobou
vitamínu B12 nasedá do letadla, aby sehrál roli užitečného idiota.
Jeho úkolem je případ vyřešit, ale přitom se do celé záležitosti co
nejméně míchat. Harry se však do takové role vmanipulovat
nenechá, a tak se hned po příletu do Bangkoku pouští spolu se
svou thajskou kolegyní do vyšetřování. Brzy se ukazuje, že nejde
jen o jednu náhodnou vraždu - za zdmi se cosi hemží a šramotí. Cosi, co nesnese denní
světlo.

Radovan, Pavel: Mordy pod Špilberkem
Deset příběhů o brněnské galerce aneb hříšných lidech města brněnského
z období první republiky, které vás určitě nezklamou. Půvabnými
ilustracemi je doprovodila Vlasta Baránková.

