
KNIHOVNICKÝ 
OBČASNÍK,  

červen 2014,  č. 16 
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. 
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DESÁTÁ POPULÁRNĚ-NAUČNÁ STEZKA, ČTVRTÁ 
MOTORIZOVANÁ, 24. 5. 2014 

Jubilejní, desátá naučná stezka se konala v sobotu 24. května 2014. Bylo to 
více než půl roku po poslední (zářijové) stezce, neboť ta předchozí (vítání jara na 
Šmelcovně) kvůli škaredému počasí nevyšla a v zimních měsících stezky 
nepořádáme. 

Ráno v sedm pršelo a tak to vypadalo, že stezka se – stejně jako předchozí – 
z důvodu nepěkného počasí nebude konat. Ale v půl osmé pršet přestalo a od osmi 
už svítilo sluníčko. 

Odjezd o půl desáté od knihovny se trochu opozdil, protože někteří zájemci o 
stezku ještě honem odvolili u voleb do Evropského parlamentu. Nakonec jsme mohli 
vyjet, z Jinačovic přes Lipůvku na Jižní portál. 

Tady jsme zaparkovali a vyrazili na cestu. Překvapili nás dva pávi, kteří před 
námi utíkali a nahlas křičeli. 

Tato stezka byla nazvána „Cesta za pokladem“. Děti dostaly hned na počátku 
stezky křížovku. Slova do ní dostaly až jako odměnu za splněné úkoly. Musely proto 
po cestě tancovat na „hlava-ramena-kamena-palce“,  přemisťovat se jen po papírech, 
trefit se do stromu, napsat co nejvíce zvířat na písmeno B, jeden úkol plnili rodiče. 

Trasa byla dlouhá 7 km. Mohli jsme sice odbočit na rozhlednu Žernovník, ale 
přesně v té době, kdy jsme se o odbočení uvažovali, začalo hřmět a drobně kapat, 
proto jsme raději cestu zkrátili. Zkratka hořčičným polem děti hodně bavila, zvlášt ty 
děti, které se se svou výškou v poli vzrostlé hořčice vyloženě ztrácely. 

V samotném závěru dětem v křížovce vyšlo slovo „stezka“, heslo odevzdaly, 
dostaly razítko na ruku a mohly hledat poklad. V pokladu byly sladkosti, klíčenky a 
bludiště pro každé dítě. Odměny pro děti financovala obec Jinačovice. Závěr probíhal 
v hospůdce v Jižním portálu, zatímco si rodiče dávali občerstvení, děti skákaly na 
obří trampolíně. 

Trasa stezky: Jižní portál – Krkatá bába – Lubě – Malá Lhota – Jižní portál 

 Jižní portál: 

-          areál rekreačního střediska s rybníkem nazývaný Jižní portál leží v údolí 
Malolhotského potoka asi 1 km jižně od obce Malá Lhota. Nachází se 
v katastrálním území tří obcí, a to Lubě, Malé Lhoty a Újezdu u Černé Hory. 

-          Rybník má rozlohu 0,36 ha  je napájen vodou z Malolhotského potoka. 
V roce 2010 byl revitalizován. 



Stezka se velmi vydařila. Bylo asi 25C...  Stezky se zúčastnilo 9 dětí  a 9 dospělých, 
věkové rozvržení 3 až 64 let. Doprovázel nás i pejsek. 

Na zpáteční cestě jsem projížděli kolem velké autonehody (srážka 3 aut) na 
křižovatce mezi Lipůvkou a Kuřimí. 

 

 



 

 



 

 



Informace z knihovny - 
PLÁNUJEME: 

Obecní knihovna v Jinačovicích 
pořádá 

jedenáctou populárně-naučnou 
stezku, s názvem „RYBNÍČKY“ 

 
Kdy: sobota 7. června 2014, při dešti 
změna termínu na neděli 8. června 2014. 
 
Sraz: v 9:30 ve vlastních autech před knihovnou   
 
S sebou: kvalitní boty, oblečení podle počasí, svačinky, pití, 
peníze  
 
Délka trasy: autem asi 10 km, pěšky asi 6 km 
 
Program: 
Autem: Jinačovice- Moravské Knínice 
Pěšky: Hostinec – kaple nad rybníkem – rybník pod kaplí – 
střelnice – Batelovský rybník – zpět střelnice – rybník v Oboře – 
okrajem střelnice – parkúr koní – hostinec Moravské Knínice 
  
Pro děti budou nachystány soutěže a drobné odměny. 
  
V případě velké nepřízně počasí se akce nekoná ani v sobotu, 
ani v neděli a byla by odložena na neurčito. 
 
Zveme rodiny s dětmi, jednotlivce,  seniory..., zkrátka každého, 
kdo má zájem o příjemnou procházku krásnou přírodou. 
 
Těšíme se na Vaši účast, Šárka Ondrušková a Břetislav Bém 
 

 



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. 
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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 
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V KNIHOVNĚ I NADÁLE 
PROBÍHÁ SBĚR  

VÍČEK Z PET-LAHVÍ  

PRO SOFINKU  

Z KUŘIMI.  

Sbírka probíhá do 
odvolání. 



Další informace z knihovny: 

 

Dílnička – výroba šperků 

Dílnička v pátek 30. května se nekonala. Zájem byl mimořádně velký, ale dodavatel 

kvůli svým zdravotním problémům nemohl zajistit a distribuovat patřičné komponenty. 

Dílnička se tímto přesouvá na neurčito, ráda bych výrobu šperků pro velký zájem 

přece jenom v budoucnu uspořádala. 

 

Dary 

Z Městské knihovny v Kuřimi jsme dostali dary – asi 30 knih v ceně vyšší než 3.200,-

Kč. Jednalo se o vyřazené knihy z výměnného fondu. Tyto knihy jsou v perfektním 

stavu. Jejich nabídku můžete najít v seznamu níže. 

Z Brna máme další dary –  „Sýkorčino dobrodružství s bezpečností na internetu“; 

„Hollywood mě naučil“ a  knihu Jiřího Březiny „Na kopci“.  

Od autorky Romany Beránkové jsme darem dostali knihu „Holky, hurá, Texas!“ 

 



KNIŽNÍ NOVINKY V KNIHOVNĚ – JEDNÁ SE ZEJMÉNA                  
O DARY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUŘIM 

 

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Beránková, Romana: Holky, hurá, Texas! (DAR AUTORKY) 

Na ranči Joea Woltera v Texasu je veselo. Osm českých žen sem 

přijelo na jezdecký kurz. Ranč se otřásá smíchem, ale Joe během 

dvou týdnů zjišťuje, že výuka party ženských ze vzdálené země 

se zcela odlišnou mentalitou není nic jednoduchého. 

 

 

Meyerová, Stephenie: Sága Stmívání: Oficiální ilustrovaný průvodce 

Všechny dílky skládačky konečně zapadají do sebe… V roce 2005 se čtenářům 

představili Bella Swanová a Edward Cullen a zrodil se 

celosvětový fenomén.Od té doby četly tuto úchvatnou upíří 

milostnou ságu miliony čtenářů. Nyní Stephenie Meyerová sama 

poprvé odhaluje tajemství ságy a zveřejňuje další exkluzivní 

materiály ze svého archivu, včetně profilů postav, rodokmenů, 

map, odkazů a vysvětlivek. Tento jediný oficiální průvodce 

poskytne díky téměř stovce barevných ilustrací a fo tografií 

čtenářům zcela nový pohled na ságu Stmívání, od Bellina 

prvního dne ve Forks až po strhující závěr knihy Rozbřesk.... 

 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
Březina, Jiří: Na kopci (DAR BRNO) 

V roce 2000 se ve Výtoni, zapadlé vesnici v podhůří 

Šumavy, zjevil malé Marii anděl. O dvanáct let později se 

Milan, student vysoké školy, vydává na poutní místo, aby 

sebral dostupné materiály. O události chce napsat 

diplomovou práci. Během výzkumu naráží na indicie, které 

naznačují, že výtoňské zjevení neproběhlo tak, jak se 

traduje. Církev ho odmítá uznat, vizionářka Marie nyní 

pracuje v nonstop baru, k minulosti se nechce vracet. 

Setkání s bývalou policistkou Helenou otevře Milanovi oči. 

Díky své bývalé profesi poznala, že dítě čelilo trýznivému zážitku. Stala se Marie na 

kopci nad Výtoní obětí zločinu? Helena přesvědčí Milana a spolu se rozhodnou 

vypátrat, co se tehdy doopravdy stalo. 

 

Canfield, Jack: Slepičí polévka pro ženskou duši, 2. porce 

Existuje spousta možností, jak definovat ženu. Může to být dcera, matka, manželka, 

profesionálka, přítelkyně, studentka, známá… Je toho mnoho, 

co v průběhu života ženu formuje, co ji v každodenním 

procesu vzájemného učení a lásky přetváří a obrušuje. Co 

všechno jen žena dokáže! Dokáže milovat na celý život, 

přinášet oběti, dělat kariéru, dávat dar nového života. Tato 

kniha z oblíbené série Slepičích polévek pro duši se všech 

těchto významných milníků v životě ženy dotýká. Všechny 

příběhy v knize oslavují sílu, něhu a cílevědomost ženy, 

vzdávají hold její obětavosti a odvaze. Vy všechny, které ji 

budete číst, čtěte prosím i mezi řádky a naslouchejte pozorně 

onomu poselství. Přinese vám radost, odhodlání, naději, zahřeje vaše srdce                          

a povzbudí vás na duchu. 

 



Francis, Dick: Rozcestí 

Lee Morris, architekt zabývající se modernizací starých 

sídel, se ocitne uprostřed rodinného sporu o dědictví 

dostihového závodiště. Vlastní totiž několik akcií areálu, 

který chtějí někteří z dědiců zachovat v původní podobě, jiní 

modernizovat, další naopak prodat. Aniž by si to stihl 

pořádně uvědomit, je Lee rychlým sledem okolností záhy 

zatažen do otevřené bitvy,                   v níž se naplno 

projeví arogance, rodová pýcha a po léta se táhnoucí 

vzájemná nevraživost jednotlivých členů rodiny. Aktéři sporu 

se neštítí uchýlit k vydírání, a dokonce ani                                        

k tupému násilí. Smrtelnému nebezpečí však není vystaven jen Lee Morris, ale i jeho 

malí synové... 

 

 

Francková, Zuzana: Odvrácená tvář lásky 

Mít sladkých sedmnáct, prožívat velkou lásku, co víc by si ještě 

mohla vůbec Simona přát? Jenomže láska má i odvrácenou 

stranu, temnou a smutnou a někdy stačí jen chvilka a ze šťastné 

dívky je rázem uzlíček nervů. Trvá potom hodně dlouho než 

zrada přebolí a Simona najde znovu chuť žít. A kdo ví, jestli se jí 

to vůbec ještě podaří... 

 

Gregory, Sandra: Zapomeňte, že jste měli dceru 

Pravdivý příběh pašeračky drog, která přežila peklo thajské věznice. 

Sugestivní vyprávění o prožité zkušenosti přináší obraz mrazivé 

reality a zároveň varuje, že se něco podobného může stát každému. 

Snad tato kniha uchrání mnoho dalších před podobným osudem. 



Hamerová, Zdeňka: Nářek ze tmy 

Lákavá dovolená, která se změní v děsivou noční můru... Zita se 

vydává se svou malou dcerkou Aničkou navštívit kamarádku, která 

pracuje v Jižním Tyrolsku. Ubytují se u ní doma - v pronajatém bytě 

velkého domu - a za pár hodin přijíždějí i další přátelé, kteří se usadí 

v horním patře. Všichni si společně užívají teplých podzimních dnů                 

v krásné přírodě. V domě ovšem nejsou sami, ve vedlejším vchodu 

bydlí majitel s početnou rodinou. A pak - dům není tak tichý a klidný, 

jak se zdál. Nocí se ozývá hlasitý pláč a Zitu sledují cizí oči. Kdosi 

prohlíží a převrací osobní věci. A podivnou nehodou se pobyt změní v opravdovou 

noční můru... 

 

Holečková, Marcela: Jedna mezi dvěma 

Hlavní hrdinkou románu je Denisa Chválková, která snad proto, 

že nemá sourozence a žije bez rodičů, každou volnou chvilku 

tráví mezi svými kamarády po chatu na internetu. Na první 

pohled se zdá, že tato skoro osmnáctiletá dívka, které nejen 

nechybí sebevědomí, pěkná tvářička ani peníze, nemůže mít 

žádné starosti, ale opak je pravdou. A kam až to může zajít se 

dozvíte právě v tomto románu. 

 

 Husajní, Safíja: A zemřeš ukamenováním 

Safíja, prostá chudá žena z vesnice Tungar Tudu, pochází z      

muslimské rodiny a celý život prožila podle islámských pravidel. 

Bez jakéhokoli odporu poslouchala otce, řídila se nařízeními, 

nechala se ve třinácti letech provdat a později stejně odevzdaně 

zapudit rodinou prvního manžela. Rezignovaně přijala svůj 

osud, i když ji zavrhl i druhý manžel, a zase se poslušně vrátila 

domů, kde čekala, jestli se s ní nebude chtít oženit někdo další - 

v její vesnici totiž žena bez manžela neznamená vůbec nic a je 



nejnižším tvorem společnosti. Pak se setkala s mužem, do něhož se zamilovala                     

a s nímž počala dítě. Když si ji odmítl vzít, Safíjin svět se ocitl v troskách. Stačilo, aby 

Jakubu popřel, že dítě je jeho, a stala se z ní cizoložnice. Pouze jeho tvrzení, tato 

jediná lež, ji měla stát život. Co jí byla platná dosavadní poslušnost a dodržování 

požadovaných zásad? Safíja se nedočkala pomoci. Byla obviněna a odsouzena                 

k smrti ukamenováním. Její osud však vzbudil nebývalý zájem mezinárodní 

veřejnosti a rozpoutala se celosvětová kampaň. Safíja s podporou své rodiny získala 

obhájce, který byl ochoten se jejího případu ujmout. Započal dlouhý a složitý boj za 

její záchranu. 

 

Kopřivová, Martina: Společnice 

Kontroverzní román Martiny Kopřivové. Okolnosti svedou 

dohromady dvě mladé, úplně rozdílné ženy, které začínají 

pracovat jako "placené ozdoby" bohatých pánů v letech, kteří se 

chtějí blýsknout na společenských akcích a nejen tam... Jejich 

kariéra vrcholí v "erotickém salonu", kde se živí prostitucí                    

a pornobyznysem. Obě touží dostat se z tohoto "světa", každá však jiným způsobem. 

 

Krügerová, Kobie: Rodina z divočiny 

Když se Kobie Krüger s manželem Kobusem a třemi malými 

dětmi stěhovala do jednoho z nejizolovanějších koutů světa - do 

pusté oblasti Mahlangeni, kde její muž nastoupil jako správce 

jihoafrického Krügerova národního parku - netušila co ji čeká,                

a měla strach, že se bude trochunudit. Avšak vedení 

domácnosti a výchova dětí v místech, kde jsou jedinými sousedi 

levharti, sloni, hadi, lvi a další exotická zvířata, jediným 

prostředkem komunikace se světem vysílačka a cesta do města 

představuje plavbu přes řeku plnou krokodýlů, má do nudy 

hodně daleko. Jako zasloužilá adoptivní matka celé řady sirotků z říše zvířat měla 

Kobie o zábavu postaráno. Rodina si musela brzy zvyknout na život plný nečekaných 

překvapení - na lstivé hyeny, které kradou deky, hrnce a kotlíky, na hrůzně vyhlížející 



krajty, jež se dokážou vplížit až do domu, i na nebezpečné slony, Vzrušující příhody 

střídají kouzelné okamžiky pohody v překrásných místech, kde se v jiskřivých vodách 

řeky pod žhavými slunečními paprsky koupou hroši, u břehu se brodí volavky a ve 

větvích stromů dřímají zavěšení kaloni. Jednoho dne nalezl Kobus v buši lvíče staré 

sotva pár dní, jemuž bez pomoci hrozila smrt. Z Lea, který přežil díky bezmezné 

lidské lásce a spoustě mléka podávaného kojeneckou lahví, záhy vyrostl přítulný, 

dovádivý a všemi obdivovaný člen rodiny. Vyprávění o výchově krále divočiny                        

a neuvěřitelné příhody nasbírané při pokusech udělat z něj „opravdového“ lva, jenž 

dokáže přežít ve volné přírodě mezi svými, patří k nezapomenutelným zážitkům při 

četbě této nádherné knihy. 

 

Kubátová, Táňa: Láska na heslo 

Není to nic příjemného, když váš nový podřízený je starší než 

vy, k tomu všemu zcestovalý a jako by to ještě nestačilo, navíc 

disponuje nebezpečnou přitažlivostí. O tom se mohla na 

vlastní kůži přesvědčit vedoucí firemního výpočetního 

střediska Zdena, která dostala za úkol zasvětit nového 

koordinátora do chodu svého oddělení. Když ten muž jako 

vrchol všeho hrubě poruší interní předpis a Zdenin nadřízený 

se jej zastane, její averze vůči němu nezná mezí. Prozradit mu důležité heslo pro 

přístup k hlavnímu počítači? Tak o tom ať si pan koordinátor nechá jenom zdát! 

 Postavy babičky zvané Bafík, lehkomyslného bratrance a Zdeniny svérázné 

kamarádky dotvářejí úsměvný příběh mladé ženy, která všechny své životní peripetie 

zvládá s přehledem a bravurou. Tedy, skoro všechny... 

 

Nižnánsky, Jožo: Čachtická paní 

Příběh hraběnky BÁTHORYOVÉ, který tak pravdivě a věrně 

popsal Jožo Nižnánsky v románu Čachtická paní se odehrává 

na rozhraní 16. a 17. století a čerpá ze skutečných událostí. 

Děj je nabitý nejen zajímavými historickými a dobovými fakty, 



ale je především napínavým až detektivním čtením. Vyvrcholením děje je nekonečná 

až chorobná touha čachtické paní být za každou cenu krásnou. Tato touha byla 

příčinou zmaření životů mnoha nevinných a mladých dívek. Bylo jen otázkou času, 

kdy s e tento příběh stane námětem pro filmové zpracování. Této látky se chopil 

zkušený režisér Juraj Jakubisko ve filmu BÁTHORY. Čtenář na 512 stranách prožije 

vedle napínavého dobrodružství i nezištnou lásku, nenávist, zradu, zklamání a závist. 

 

O´Connell, Tyne: Hollywood mě naučil 

Nadějná právnička Evelyn se zamiluje do amerického 

detektiva a odjede s ním do Los Angeles, kde má bývalou 

manželku a dceru, o kterých se opomněl zmínit. Evelyn je 

zdrcená a při nejbližší příležitosti prchá domů do Londýna. 

Stejný nápad má i její kolega Daniel, jehož zájem Evelyn 

dlouho odmítala, ale posléze si uvědomila, že charismatu 

tohoto muže dlouho neodolá... 

 

Plaidy, Jean: Vilémova žena 

Román o životě anglické a skotské královny Marie Stuartovny, která 

byla nucena se provdát za zarputilého Viléma Oranžského, jehož 

jediným zájmem bylo získat korunu, kterou mu tato nevěsta může 

přinést... 

 

Plaidy, Jean: Šarlatový plášť 

Šlechtickou dceru Isabellu de Ariz chtějí rodiče provdat za staršího 

ze dvou synů spřátelené rodiny, ona však miluje jeho mladšího 

bratra. Netuší, že Blasco neopětuje její city, věří, že pro ni ještě 

před svatbou přijede a odveze ji s sebou do Madridu... 

 



 

Souad: Upálená zaživa 

Příběh jordánské ženy, která se rozhodla porušit tabu 

nesnesitelného mlčení a promluvit za všechny, které 

podobné svědectví už vydat nemohou. Sama se skrývá                 

v cizině a nesmí prozradit své pravé jméno a ukázat svoji 

tvář. 

 

 

Uher, František: Šance na přežití 

Uher, František: Už mi nic nepovíš 

Kratochvíl, Josef: Jak mi vraždili kamarády 

Sbírky kriminalistických případů z českého prostředí. 
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Arnold, Nick: Ohromná archeologie 

Podrobnejšie informácie o knihe Ohromná archeologie - O čem se vám 

učítelé neodvažují říct!: Archeologie je také věda a tato kniha vás navíc 

nenechá na pochybách, že je to věda zajímavá, v mnohém zajímavější 

než jiné vědy, protože nám pomáhá odhalovat minulost člověka. 

Dozvíte se například, jak zahynul Otzi, slavný Praevropan nalezený        

v Alpách, zda se v dávno zapomenutých hrobkách skrývají nějaká 

tajemství (a kletby) nebo jak se dnes při oživování minulosti používají 

počítače. A pokud na to máte nervy, můžete následovat troufalé archeology do bažin 

za lidskými oběťmi dávných kultů nebo pod vodu do jeskyní smrti a zrekonstruovat 

tvář člověka podle lebky, kterou tam naleznete. 

 

Divoká zvířata 

Kniha poskytuje řadu zajímavostí o životním prostředí a způsobu 

života savců, lovu kořisti, stavbě těla a mnohém dalším. 

 

Garnsworthy, Marlo: Sýkorčino dobrodružství s bezpečností 
na internetu (DAR BRNO) 

Sýkorčino dobrodružství s bezpečností na internetu, kniha 

napsaná Siobhan MacDermottovou, AVG Policy Officer, pomůže 

vzdělat děti ve věku 6 - 9 let o množství nebezpečí číhající online 

tak, aby se připravily zvládat nebezpečné situace. Sýkorka po 

cestě domů potkává kamarády ze zoo, kteří mají dotazy a obavy o své chování na 

internetu. Sýkorka má jednoduché řešení, jak naučit děti zůstat ve střehu a vždy 

informovat své rodiče, ať už jde o online šikanu, počítačové viry, „nehezké obrázky“ 

či žádosti od cizích lidí po osobních údajích. 



Pitro, Martin: Děsné české dějiny: Krutí vládci a jejich povedené manželky 

Zapomeňte na dobrácké krále a šlechetné prince z pohádek! S touto 

knihou se ocitnete v dobách dávno minulých, kdy v českých zemích 

ještě panovali knížata a králové. Měli byste se dočíst se všemi 

podrobnostmi nejen o nejrůznějších kruťárnách, v nichž měli tito 

vládcové prsty, ale také o spoustě dalších věcí. Dozvíte se například, 

který kníže se upil k smrti, kdy se jedli oběšenci nebo proč dřív lidé 

bydleli v hnoji. Přečtěte si, jak se navzájem zabíjeli a mrzačili rodinní 

příslušníci, jak byly vyvražďovány celé rody včetně malých dětí a jaké 

se používaly způsoby mučení. A kdyby i to vám bylo málo, můžete se ještě začíst do 

dobových reportáží z dramatických událostí a detailních výpovědí jednotlivých 

svědků. Dějiny nikdy nebyly tak děsivé! 

 

Robins, Phil: Drazí zesnulí: Johnaka z Arku a její pochodující šiky 

O Johance z Arku už jste asi slyšeli... Je to naše drahá zesnulá, 

protože:   vedla francouzskou armádu do boje; byla upálena na hranici; 

nakonec ji prohlásili za svatou... Ale slyšeli jste, že Johanka: musela 

neustále všem dokazovat, že není čarodějnice;  s gustem psala 

významným lidem drzé dopisy;  udělala z francouzského krále 

parádního zbabělce? 

Ano, přestože Johanka zesnula na sklonku středověku, stále nás 

dokáže lecčím překvapit. Vy nyní můžete nahlédnout do jejího tajného deníku, 

přečíst si zprávy v Hlasu Galie, které dostaly celou Francii do varu, a zjistit, jaká 

vlastně byla ta mladičká dívka, která velela drsným vojákům. Vítejte ve Francii 

patnáctého století, v době stoleté války, která zasela nedůvěru mezi dva velké 

evropské národy: Angličany a Francouze. 

 

Zvířátka u vody 
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Slušný, Jaromír: Smutné konce slavných 

Jsou různé životy a jejich různé konce. Někteří lidé umírají tiše a 

nenápadně, jiné utrpení zažene až do krajnosti, kdy si přejí, aby 

už vše skončilo. Přesto se většině z nich neodchází lehce. 

Opouštějí totiž nejenom svět lidí, svých blízkých a svých přátel, 

ale také svůj svět vlastní, jenž se jim často zdá být mnohem hezčí 

než ten, který denně vidíme. Každý den tak přicházíme o stovky       

a tisíce neopakovatelných světů, které sice nějakou tu dobu 

přežívají v myslích nejbližších přátel a příbuzných, ale do kterých 

již nikdy nevkročí historici nebo jiní publicisté, aby je rekonstruovali nebo přizpůsobili 

obrazu svému. V každém případě osudy slavných lidí přitahují pozornost ostatních               

a jejich konce jsou někdy smutné a dojímavé, jindy tragické a nečekané. 

 

Skutečnost nebo fantazie? Divy a záhady světa 

Soubor nejrůznějších divů  a záhad světa. Je to skutečný svět? Nebo jen dílo naší 

fantazie? 

 

Welfare, Simon; Fairley, John: Svět tajemných sil Arthura 
C. Clarka, 1. díl a 2. díl 

Záhady, tajemství, ufo a nestvůry, nevysvětlené jevy,  

mimozemské civilizace, parapsychologie, psychotronika, 

senzibilita, psychotronika, hypnóza, spiritismus, reinkarnace. 

 

 


