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Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?
(vyšel v dubnu 2015)

73. dílnička – Přívěšky pro potěšení oka i duše, 10. 4. 2015
Na této dílničce se vyráběly krásné přívěšky, a také se dokončovaly některé perlové
náhrdelníky z minulé dílničky.

Co náš čeká v nejbližší době?
73. dílnička – Laminované podložky na dětský
pracovní stůl
V pátek 18. září 2015 v čítárně knihovny od 17 hodin.
Podložky jsou velikosti 30x40 cm.
Můžete je použít jako větší prostírky, nebo jako podložky na pracovní stůl (pod
plastelínu, fixy a podobně).
Děti ode mě dostanou rozvrhy hodin, které tam můžeme též zalaminovat –
vemte si s sebou napsaný rozvrh hodin.
Dále s sebou: fotografie, nebo obrázky z knížek, z časopisů, oblíbené obrázky.
NE pohlednice.
Všechny donesené obrázky si děti vystřihnou, nalepí na větší papíry a ty potom
společně zalaminujeme.
Cena: 20,-Kč za jednu podložku.
Objednávejte se prosím předem na bemovasarka@email.cz

VÝSTAVKY
Každý měsíc jsem pro vás nachystala výstavu zajímavých knih na určitá témata.
Knihy jsou vystaveny na stolečku a můžete si je kdykoliv půjčit domů.

Charitativní sbírka víček pro Jakuba, od září 2014 dosud
Momentálně sbíráme víčka z pet lahví pro jedenáctiletého Jakuba Smejkala, který
zůstal postižený po autonehodě. Nyní je krabice na víčka umístěna v budově
školky, nemusíte tedy čekat jen na pátek, kdy je otevřena knihovna a víčka
můžete nosit kdykoliv.
V srpnu 2015 byla krabice plná až po vrch – za všechna víčka děkuji, sbírka
probíhá neustále dál!!

Jak pracovat s on-line katalogem –
informace pro uživatele
Vážení čtenáři,
naše knihovna během měsíce
května přešla z dosavadního
systému Clavius do systému Reks
(regionální knihovnický systém).
V souvislosti s touto změnou vám
byly vyrobeny nové čtenářské
průkazky s barevným logem a
novým čarovým kódem.
Vaše dosavadní průkazky již nyní
neplatí. Přijďte si je vyměnit za
nové.

OBECNÍ KNIHOVNA JINAČOVICE
NOVÁK
PETR
www.jinacovice.cz/knihovna

Další vítanou změnou je, že již máme on-line katalog.
Do katalogu se dostanete přes webové stránky knihovny:
www.jinacovice.cz/knihovna.
On-line katalog se nachází jako zeleno-bílá ikonka na horní hnědé části webové
stránky.
V katalogu si můžete zjistit, zda:
- je v knihovně určitá konkrétní kniha
- jestli je tato kniha k dispozici, nebo je vypůjčená
- v případě, že je vypůjčená, můžete si na ní udělat rezervaci
- můžete si sami prodloužit knihy ve svém čtenářském kontě.
Jak najít určitou knihu?
Vždy je potřeba vědět alespoň název či autora knihy. Autora píšeme ve formě
příjmení jméno, tj. např. Monyová Simona.
Po potvrzení "hledej" vám vyjede seznam knih, které v Jinač. od autorky máme. Po
kliknutí na název knihy (modrý podtržený řádek)se můžete podívat, zda tu kniha je,
nebo je vypůjčená. (Status "K vypůjčení", nebo "Vypůjčeno do XXX". )
Jak na rezervaci?
V případě, že je kniha vypůjčená, můžete si ji zarezervovat použitím tlačítka
REZERVUJ.
Budete potřebovat číslo vaší NOVÉ čtenářské karty,a datum vašeho narození ve
formátu rrmmdd (tj. začátek vašeho rodného čísla).
Je také důležité, abyste ve vaší registrační kartě v knihovně měli uveden e-mail –
pokud se zarezervovaná kniha vrátí, dojde vám informace právě na e-mail.Jinou
formu podání informace o rezervaci neposkytujeme (SMS, korespondenční lístek,
telefonát).

Jak do čtenářského konta?
Stejným způsobem se dostanete i do vašeho čtenářského konta (to najdete hned
pod tabulkou on-line katalogu).
Odtud se můžete dívat, jaké knihy máte doma, které je potřeba prodloužit a které
vrátit, na co máte rezervaci,kdy máte platit nový roční poplatek. Prodloužit knihy
můžete udělat za pomocí tlačítka "Prodluž označené výpůjčky (vpravo)".Časopisy
prodloužit nelze.
Rovněž už končí možnost prodlužování výpůjček posíláním e-mailu na mou
soukromou adresu.Nyní si každý musí svoje výpůjčky prodloužit sám.
Proč mi některé výpůjčky nejdou prodloužit?
- protože už jste je vícekrát prodlužovali a překročili výpůjční lhůtu
- jedná se o časopis
- jedná se o knihu z výměnného fondu, která má být odvezena zpět do Kuřimi
- jedná se o novinku
- jedná se o knihu, kterou si někdo jiný zarezervoval.
Něco dělám špatně, nemůžu se dostat do svého čtenářského konta.
V tom případě pište na bemovasarka@email.cz, obratem se pokusím váš problém
vyřešit.
Také, pokud se chcete na něco v souvislosti s on-line katalogem zeptat,
nebo pokud nefunguje něco, jak má, napište mi na můj e-mail.
Budu ráda za vaše podněty.

Zdroj obrázku: http://www.geekon.cz/cs/pc-skoleni

Článek v novinách:
Projekt naučné stezky Senářov (NaDohled, červenec-srpen 2015)

Článek v novinách:
Kdo neskáče s námi.... (NaDohled, červenec-srpen 2015)

NOVINKY KVĚTEN
2015
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Gillerová, Katarína: Konečně se rozhodni
Natália je rozvedená matka dospívající dcery, zaměstnaná v půjčovně
svatebních šatů. Se svými zákaznicemi prožívá jejich radost i nejistotu
a dokáže jim poradit, ale sama si neví rady. V osobním životě až
dosud příliš štěstí nezažila, manželství s Lacem, který ji stále jen
ponižoval, pro ni bylo utrpením a ani vztah se ženatým mužem
neskončil tak, jak si představovala. Teď se zdá, že konečně našla toho
pravého. Jenže když už si myslí, že je pevně rozhodnutá, najde v
poště e-mail, který všechno změní. A Natálie znovu stojí před
dilematem, kterého z mužů, jimž patřilo její srdce, má zvolit…

Gillerová, Katarína: Záhada zadního pokoje
Kristína prožila osobní tragédii a vzápětí další životní zklamání.
Aby se vzpamatovala, utřídila si myšlenky a zjistila, zda muž,
kterého miluje, je skutečně ten pravý, odjela na měsíc do domu
svých prarodičů. Při jeho prohlídce objevila v jedné z místností,
zadním pokoji, spoustu haraburdí, a tak se pustila do úklidu.
Přitom našla deník, který si psala jedna z jejích tet, Judita,
která zemřela ještě jako dítě. Proč se všichni zadnímu pokoji
vyhýbají a snaží se ji od dalšího pátrání odradit?

Hartl, Patrik: Malý pražský erotikon
Tento nový román je díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor
určený i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví. Na Babě stojí nad
strání s výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž
členové prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové milostné
příběhy. Honza cítí pokušení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se mu
odolat. Marta, přestože je vdaná, občas neodolá, a Zbyněk se ani odolávat
nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany, Tomáš je až příliš velký romantik,
Cyril trochu zvrhlík a Adéla se miluje častěji, než všichni předchozí dohromady, aby
se necítila sama. Malý pražský erotikon je zábavným obrazem jejich intimního života,
který líčí jejich touhy, okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk
důchodový.

Javořická, Vlasta: Bez požehnání
Tři povídky z vesnického a maloměstského prostředí se věnují
osudům mladých žen, které musely ve svém životě překonat
dlouhé období smutku a rozčarování, jejich odříkání a pokora se
ale nakonec obrátí v rodinné štěstí.

Javořická, Vlasta: Brzkovský Dvořáci
Charakteristika jednoho rodu líčí dramatické události, které
prožívají jeho členové. Nevelký, ale zajímavý román přináší
příběh Bohouše Dvořáka, který se ke své tetičce na mlýn
dostal, ani nevěděl jak. Po strýčkově smrti se stal za cenu
nerovného manželství majitelem rozsáhlého hospodářství.
Ale skutečně šťasten se stal až v samém závěru do poslední
stránky napínavě líčeného děje.

Javořická, Vlasta: Poslední ratolest
Další román Vlasty Javořické, zachycující osudy lidí na vesnici,
jejich víru v Boha, poslušnost a úctu k rodičům, zpracovává příběh
nerovného vztahu - lásky dívky ze statku ke kominíkovi.

Javořická, Vlasta: Pyšný dům
Kniha pěti povídek, které vypráví o přátelství, lásce
i zklamání.

Keleová-Vasilková, Táňa: Druhá
Manželka a milenka. Alena je přesvědčená, že jejímu
manželství nic nechybí, jediným stínem společného života
je, že Robert bývá v práci příliš dlouho a na rodinu mu
zbývají jen drobečky času. Daniela věří, že Robert se brzy
rozvede, a sní o společné budoucnosti. Každá z nich je
ta druhá. Která bude první?

Keleová-Vasilková, Táňa: Dva životy
Román zachycuje příběh dvou žen, dobrých kamarádek. Anna,
tlumočnice a překladatelka, má manžela a dvě dcery a na první
pohled jí nic neschází. Ve skutečnosti je to však trochu jinak…
Veronika učí na gymnáziu, je osamělá matka dvacetileté dcery
a vůbec ji netrápí, že v jejím životě není žádný muž. Naplnila si
život drobnými radostmi a kamarádstvím. Starosti jí dělá pouze
stárnoucí matka a nevyhraněná sestra, která střídá partnery a
přitom

zanedbává

vlastní

dcerku.

překvapení…

Keleová-Vasilková, Táňa: Manželky
Hrdinky této knihy, kamarádky z gymnázia – Iva, Diana,
Martina a Michaela – jsou úplně obyčejné ženy, a přitom
vlastně obyčejné vůbec nejsou… Každá z nich má v sobě
něco jiného, osobitého, svébytného, charakteristického jen
pro ni… stejně jako každá z nás, i ony jsou svým způsobem
jedinečné. Román zachycuje jejich každodenní problémy,
sny, touhy, zklamání… jejich proměnu pod tlakem událostí,
které je postihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout.
Dozrávají – odráží se to nejen ve vztahu k manželům,
partnerům, ale i k sobě samým.

Život

je

však

plný

Keleová-Vasilková, Táňa: Nikdy
Po dvaceti letech společného života Petr jednoho
nedělního rána Katce oznámí, že miluje jinou. Sbalí si
věci a je pryč. A spolu s ním i láska, ve kterou Katka
věřila, společné sny, plány, budoucnost. Jak to má říct
Liv, sedmnáctileté dceři, která otce miluje? A jak má žít
dál? Dokáže překonat bolest a zradu? Zpočátku se to
zdá nemožné, ale jak čas plyne a Katka rekapituluje svůj
život, probudí se v ní touha žít naplno a usilovat o vlastní
štěstí.

Keleová-Vasilková, Táňa: Ranč u dědečka
Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje s
dcerou na samotu, do domu, který zdědila po milovaném
dědečkovi. Rozhodně se žít jinak, začít znovu. Dům předělá na
malý penzion, ve kterém hostům nabízí odpočinek v oáze ticha,
domácí stravu a možnost výjezdů na koni. Jenže ani vzdálenou
samotu neobcházejí citové vzplanutí, trápení a problémy...

Mlynářová, Marcela: Důchodkyně nestřílejte
Slovo "důchodkyně" automaticky vyvolává představu
babky v šátku, tmavých šatech a polobotkách, sedící na
hřbitovní lavičce. Současnost je ale jiná. Dnešní ženydůchodkyně, zbavené pout stereotypního zaměstnání,
nikdy

nekončícího

zajišťování

chodu

domácnosti,

nevděčné výchovy dětí a manžela, který si pod tlakem
zbytku mízy našel (bohudík) mladší, začínají konečně žít.
Mají čas na sebe i na své záliby, mají šarm i eleganci, a
především díky životním zkušenostem schopnost vnímat
svět kolem sebe s humorným nadhledem.

Tučková, Kateřina: Fabrika
Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky ze
zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19.
století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily, nádraží, ulice
a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem
textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených
dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v
prachu a hukotu tkalcovských strojů. Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh
pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776
jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním
z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se
odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplněna
odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak
dokonalým průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u
příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané na přelomu let 2014 a
2015 v Moravské galerii v Brně.

Váňová, Magda: Babí léto
Babí léto spojuje tři novely s poutavým příběhem
a nepředvídatelným koncem, který se ale ukáže
jako

nejlepší

pro

hlavní

hrdiny.

Stárnoucí

klavírista Wenig se zamiluje do krásné, ale
povrchní Laury. Jeho romantická hra na city a
lásku je Lauře k smíchu a málem by za ni Wenig
zaplatil životem, kdyby v pozadí nestála zralá a
chápavá zachránkyně. Ve druhém příběhu se
potkají dvě zklamané mladé ženy, které se
přitahují

svými

protiklady.

Podnikavá

Marta

přemluví výbornou kuchařku Gabrielu, aby si
otevřely restauraci... Ve třetí novele vystupuje
Doris Téglová v roli neomylné ředitelky své
rodiny. Manžel i dcery se chystají ke vzpouře proti ní, ale Doris na toto nebezpečí
reaguje tak nechápavě, že tím nevědomky rodinnou bouři zadusí a na pověsti rodiny
a hlavně na Doris není pokřiven ani vlásek.

Váňová, Magda: Past
Odhalené tajemství je jako past. Milana Kailová až na
pohřbu svého manžela Víta zjistí, že měl se svou
milenkou Gallou syna, po kterém ona marně toužila.
Okolnosti jeho náhlé smrti obě ženy přinutí, aby spolu
žily

v

jedné

domácnosti,

spoutány

chlapcovým

dědictvím po otci. Společně se starají o Vítova potomka,
ale zůstanou sokyněmi, které si zlomyslně prozrazují
další tajemství: proč nechtěl mít Vít s Milanou dítě, proč
se nikdy nerozvedl a jak se s tím Galla vyrovnala...

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Válková, Veronika: Egypt – v nitru pyramidy
Třetí dobrodružství, které prožijí čtenáři, když se společně s Bárou přenesou do
reálné historie. Tentokrát atlas poslal Báru do minulosti sice za dne, ale zato ji
přenesl skoro doprostřed Nilu, ve kterém se proháněli hladoví krokodýli. Ještě že byl
poblíž šťastnou náhodou lovec Maimose! Nebo to snad nebyla náhoda? Je možné,
že Maimose na místo přivedla kočičí bohyně Bastet, aby si na Báře krokodýli
nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány...

NOVINKY ČERVEN
2015
KNIŽNÍ DARY Z MĚSTSKÉ
KNIHOVNY KUŘIM

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Aranka nevěrnice
Holka proradná
Jak vraždí ženy
Láska přinesla smrt
Odvrácená strana lásky
Vraždy z nešťastné lásky
Už mi nic nepovíš
Jedná se o sešitová vydání kriminálních příběhů, napsaných podle skutečných
událostí.

Kostlivec pod podlahou
Tajemství, záhada, tajemno – tyto pojmy odjakživa byly a
pravděpodobně

zůstanou

vděčným

čtenářským

tématem.

Pohlédneme-li na českou literární tvorbu v jejím dosavadním celku,
nelze nevidět jistou kulminaci tohoto tématu v 19. století, kdy i tzv.
seriozní spisovatelé a tvůrci zcela odlišných žánrů výjimečně, čas
od času, s chutí zabloudili do tohoto zákoutí, aby vyzkoušeli své
schopnosti a pobavili nejen sebe, ale především své čtenáře.
Sborník „Kostlivec pod podlahou“ obsahuje kratší texty autorů velmi různorodých.
Nalezneme zde romantika Karla Hynka Máchu stejně jako seriozního autora
historických epopejí Aloise Jiráska, Julia Zeyera, Zikmunda Wintera i V. R. Krameria
nebo naturalistu Josefa Karla Šlejhara.
Možná mi porozumíš
Povídky českých autorů (P. Šabach, M. Viewegh, I. Klíma, I. Dousková, I. Pekárková
a další) o (ne)porozumění mezi lidmi
Schůzky s erotikou
Osm oslovených autorů přistoupilo k tématu "erotika" velice rozdílně. Někteří přináší
barvité příběhy plné děje, jiní více nahlížejí do nitra svých hrdinů. Dvě věci je však
spojují - otevřenost i časté překračování neurčité hranice mezi erotikou a sexem,
kterou každý člověk vnímá trochu jinak.

Už tě nemiluji
Když se ztrácí láska a vztah končí, bývá to většinou bolestné. A právě o rozchodech,
neporozumění, o vytrácejících se citech jsou povídky z další knížky edice Česká
povídka.

Ball, David: Nikdy se nevzdám
Alison a její manžel nemohou mít děti a proto se rozhodnou pro
adopci. Při čekání s dalšími v Číně na dokumenty ale nastane zvrat v
úředním jednání a musí děti vrátit...

Bauer, Jan: Tajemství královnina zpovědníka
Historický román o záhadném středověkém rukopisu, který má
odhalit pravdu o okolnostech smrti Václava III., posledního
českého krále přemyslovské dynastie.

Bereueter, Elmar: Děti osudu
Autor popisuje osudy dětí, které se každoročně vydávaly do
bohatých krajů jižního Německa, kde si je sedláci na místních trzích
rozebírali jako běžné zboží. Román je zároveň oslavou pevného
přátelství, které dokáže přemoci i nepřízeň osudu.

Braun, Lilian Jackson: Kočka, která pohnula horou
Žurnalista veterán Jim Qwilleran se rozhodne přesunout i se svými
společníky, siamským kocourem Koko a kočkou YumYum, do hor.
Ale i mezi "zálesáky" se najdou spekulanti, kteří necouvnou ani
před vraždou. Koko nastraží past ...

Connor, John: Fénix
V odlehlé bažinaté části pohoří Penniny jsou objevena dvě
mrtvá těla. První patří detektivu PhiluLeechovi, zabývajícímu se
problematikou

drog,

druhé

Fioně

Mitchellové,

přítelkyni

drogového dealera a Leechově informátorce. Vzápětí se
rozjíždí

obrovská

policejní

akce,

která

dostane

název

operace Fénix a jejímž cílem je prokázat spojení mezi výsledky
Leechovy práce a pomstou drogových překupníků a dealerů...

Cook, Robin: Toxin
Příběh

o

nedobrých

praktikách

ve

zdravotnictví

a

potravinářském průmyslu, v němž se doktor Kim Reggis
snaží odhalit viníka, který zapřičinil nemoc a smrt jeho dcery

Horáková, Naděžda: Ženy a lži
Ženy a lži je příběh, ve kterém důraz není kladen na fakta, ale na
mezilidské vztahy. Hlavními hrdinkami jsou ženy a jejich pohled
na svět.

Javořická, Vlasta: Splněný sen
Příběh ze života nemanželské dcerky na vesnici na začátku
20. Století

Laube, Lydia: Za závojem
Zážitky a zkušenosti autorky z pobytu v Saúdské Arábii, kde prostřednictvím
agentury pracovala jako zdravotní sestra.

Picoult,Jodi: Je to i můj život
Anna má za sebou nespočet chirurgických zákroků jen proto, aby
její starší sestra Kate mohla žít. U Kate totiž ve dvou letech
propukla leukémie a její rodiče se rozhodli pro další dítě, aby pro
nemocnou dceru získali dárce kostní dřeně. Anna byla počata ve
zkumavce a lékaři vybrali embryo, které bylo pro Kate jako dárce
geneticky vhodné. Jenže v rodině, kde se všichni soustředí na
vážně nemocné dítě, si Anna připadá jenom jako dárce...

Plaidy, Jean: Ve stínu koruny
Prvorozená dcera Jindřicha VIII. - Marie je zapuzena po sňatku otce s Annou
Boleynovou. Teprve po smrti Jindřichova jediného syna se opět stává legitimní
dědičkou trůnu.
Plaidy, Jean: Vítězná Viktorie
Zápisky královny Viktorie líčí, jak se z důvěřivého dítěte stává samostatná a
odhodlaná žena, která ve své zemi vládla neuvěřitelných šest desetiletí.
Plaidy, Jean: Vzdorující královna
Historický román z cyklu Královny Anglie o osudech Anny z Yorku, manželky
Richarda III.

Prudičová, Ivana: Jen pár obyčejných týdnů
Ve volném pokračování autorčiny prvotiny Pár obyčejných dnů se opět
setkáváme se svéráznou sociální pracovnicí Ivou Drexlerovou. Ponuré
příběhy z její práce jsou okořeněny kousky hrdinčiných tří pubertálních
dcer a velice svérázné babičky.

Steklač, Vojtěch: Jak se vraždí v Česku
Detektiv se jmenuje Arnošt Váně. Má svůj reálný předobraz a
autor si s ním moc užil a zažil. Zpočátku mu věřil, když tvrdil, že
jeho příjmení je nesklonné. Teprve časem pochopil, že Váně,
kromě toho, že ho jeho profese obdařila značnou dávkou cynismu
a smyslu pro černý humor, je také velký mystifikátor. Soudí, že i v
Praze se zločinu daří stejně dobře jako třeba v Las Vegas...

Šulc, Viktorín: Agentura Puzzle
Detektivní román, který se stal i předlohou tří na sebe navazujících
celovečerních televizních filmů. Tři detektivové a tři případy. Tři
zločiny, které se odehrály v minulosti a dodnes jsou zahaleny rouškou
tajemství.

Švecová, Jana: Mé slzy zůstaly v Iráku
Nezkušená a naivní se vydává Věra v době první Války v zálivu do
Iráku, aby zde pomáhala prostým lidem. Její mise je v zárodku
ukončena katastrofou, při níž však Věra nachází osudovou lásku,
vzdělaného Ahmana ze starého rodu. Po jeho boku prožívá
všechny radosti i trpkosti nového života, na pozadí hroutící se, ale
stále krutě vzdorující Saddámovy diktatury. Až nová tragédie ji
vrací do vlasti.

BELETRIE PRO DĚTI
Vaisová, Petra: Příhody kapky Katky aneb Dobrodružná
cesta kapky Katky za semínkem
Pohádkové vyprávění o tom, jak kapka Katka přišla na svět a jak
se dostala mezi semínka, aby pomohla dát život rostlince a žila v
ní tak dlouho, dokud ji bude potřebovat a než si ji sluníčko zas
vezme k sobě zpátky do nebe.
Pro děti od tří do sedmi let.

NAUČNÁ PRO DĚTI
Donkin, Andrew: William Shakespeare a jeho dramatické
jednání
O Williamu Shakespearovi už jste asi slyšeli. Je to náš drahý
zesnulý, protože napsal pár zajímavých divadelních her. Vy
teď můžete nahlédnout do jeho tajného deníku nebo si přečíst
zprávy z doby, kdy žil. Vítejte v Anglii šestnáctého a
sedmnáctého

století,

v

době

středověkých skutků a trestů!

novověkých

myšlenek

a

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Dudek, Oldřich: Nevšední život, záhadná smrt Karla Svobody
Životní příběh a především pak okolnosti záhadné smrti legendárního
skladatele jsou tématem knihy jeho dlouholetého osobního přítele
Oldřicha Dudka.

Horecká, Jana: Rychlé večeře aneb Zázraky na pánvi
Kuchařka s recepty na jídla z masa, zeleniny a sladká jídla.

Kovařík, Vladimír: Literární toulky Moravou
Literární místopis je rozdělen na tradiční kulturní a krajinné
oblasti a podchycuje rodiště a bydliště spisovatelů, dějiště
literárních prací, připomíná osoby, které byly předlohou
románových postav, a sleduje vliv kraje a tradic na tvorbu
spisovatelů

a

básníků.

Jádro

tvoří

literatura

od

dob

obrozeneckých do r. 1945, ale značná pozornost je věnována i
literatuře současné.

Poncová, Svatava: Velká barevná kuchařka pro mladé rodiny
a šikovné hospodyňky
Obsahuje

recepty

na

předkrmy,

moučníky, nápoje a konzervování.

masa,

bezmasé

pokrmy,

Stepanova, Iryna: Pohoštění s fantazií a vtipem nejen pro
děti
Obsahuje: toasty, sendviče, hamburgery, zeleninu, ovoce,
studená jídla, slavnostní jídla.

Štěpánská, Věra: Cukroví na Vánoce

Veiss, Karl: Víkendový včelař : škola včelaření
s nástavkovými úly

NOVINKY
ČERVENEC 2015
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Brown, Dan: Pavučina lží
Rachel Sextonová, zkušená analytička a dcera
prezidentova volebního soupeře Sextona, má na osobní
prezidentův rozkaz odletět do Arktidy, kde NASA učinila
fenomenální objev. V miliony let starém meteoritu nalezla
zkameněliny živočichů, důkaz mimozemského života. Za
polární kruh je povolán i populární oceánský biolog
Tolland, ale pocit triumfu z objevu začíná nahrazovat
pocit ohrožení. Na skupinku vědců zaútočí vraždící
komando. A zatímco zoufale bojují o život, ve
Washingtonu propuká boj o mocenské pozice. Senátor
Sexton je ochoten udělat cokoli, třeba i obětovat vlastní
dceru, jen aby usedl do prezidentského křesla.

Formanová, Martina: Skladatelka voňavého prádla
Autobiografická prvotina, plná vtipných úvah a bryskních
postřehů, naznačuje, že nebudeme listovat stránkami
milovaného deníčku smáčeného slzami lásky, ale že se
nám představí osobnost, která s neobvyklým nadhledem,
sebeironií a vtipem dokázala rekapitulovat své životní
hledání, prohry i vítězství. Volně navazuje kniha "Snědla
dětem sladkosti".

Formanová, Martina: Snědla dětem sladkosti
Kniha volně navazuje na titul "Skladatelka voňavého prádla". Autorka
vtipným stylem přibližuje čtenáři nejen svou každodenní realitu přesazení do odlišné země a kultury, uvykání venkovu, výchovu
dospívajících dvojčat, vlastní plány a sny, ale dokáže humorně
reflektovat i vážnější životní okamžiky včetně společenských a
politických témat.

Kraus, Ivan: Kdybys nebyla, vymyslím si tě
Autor ve své próze nechává svého hrdinu prožívat citové
bouře první lásky zároveň s nekonečnou nudou prvního
zaměstnání, to vše pod vlivem atmosféry padesátých let
minulého století. Tuto dobu i vnitřní svět postav zachycuje s
vtipem a lehkostí.

Kraus, Ivan: Muž za vlastním rohem
Sbírka satirických minipovídek se s nadsázkou dotýká života lidí v
prostředí kapitalistického současna - výchovy dětí, podnikání,
televize, mezinárodního dění.

Kraus, Ivan: Muž pod vlastním dohledem
Knížka krátkých próz, které s laskavým humorem a ironií
postihují nešvary naší společnost

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Frisch, Otto von: Křeček správná péče : rady odborníka ke
správnému chovu
Publikace pro mládež, obsahuje informace o výživě a nemocech
křečků, o chovu a péči o křečky.

NAUČNÁ LITERATURA PRO
DOSPĚLÉ
Meyer, Hermann – Harmonický život s fen-šuej:
dokonalý interiér doma i na pracovišti : úspěch v
profesním i osobním životě
Obsah: orientální filozofie, čínské náboženství, feng
šuej, čchi, pa-kua, životní harmonie, životní energie,
každodenní život, bydlení, zaměstnání, vztahy.

