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74. dílnička – Laminované podložky na dětský pracovní stůl, 18. 9. 2015
Na této dílničce se vyráběly podložky o rozměrech 30x40 cm, které mají sloužit jako ochrana
pracovní plochy na dětském pracovním stole. Jsou vhodné na práci s plastelínou, ochrana
stolu před fixami nebo odřením a podobně. Dají se také použít jako omyvatelné prostírky do
kuchyně.

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.

Článek v novinách: Kam s dětmi – Výlet za permoníky (NaDohled, září 2015)

Beletrie pro nejmenší – leporela
Disney, Walt: Letadla, samá letadla
Naučte se tvary s letadly. Procvičte si postřeh a rozpoznejte v
knize všechny tvary!

Disney, Walt: Vysko a nízko
Proleťte se společně s letadly vysoko i nízko a seznamte se s
velkými i malými stroji. Najděte další rozdíly mezi jednotlivými
účastníky závodu Letem světem.

Frančíková, Renata: Čert a Káča
Frančíková, Renata: Jak šlo vejce na vandr
Plicková, Edita: Kocour v botách
Plicková, Edita: Perníková chaloupka
Klasická pohádka z edice leporel s jednoduchým textem a velkými výpravnými
ilustracemi.

Velká kniha her: 6 zábavných her, které můžeš hrát stále znovu
Obsahuje: Putování vesmírem, Veselé dostihy, Hadi a žebříky, Staň se hvězdou,
Domek plný myšek, Závod pavouků. Hra neobsahuje elektronické kostky a žetony.
Ke hře je potřeba mít vlastní figurky a hrací kostku.

Logopedické deskové hry – procvičujeme hlásky R, Ř,
L, C, S, Z, Č, Š, Ž
Dostává se vám do rukou bohatě ilustrovaná publikace,
která je určena především dětem předškolního a mladšího
školního věku a mohou ji využívat nejen rodiče, ale také
učitelé a vychovatelé v mateřských a základních školách a
speciální pedagogové. Prostřednictvím knihy můžete s dětmi
procvičovat výslovnost již vyvozených hlásek netradiční
zábavnou formou, která napomůže ke vzbuzení zájmu dětí.

Lombar: Palác 1000 a 1 noci : : okýnka jsou k otevření,
ukrývají překvapení
Obrázkové leporelo seznámí malé čtenáře se životem v
paláci. Palácem děti provede Vilík, který tu hledá strýčkovu
šavli. Není to snadné, chce to vytrvalost a chytrost. V řešení
úkolů a hádanek ti pomohou okýnka s překvapením.

Dvořák, Jiří: Co si doma povídáme: Příběhy předškoláků a malých školáků:
Čteme s velkými písmeny
Poslouchej, co povídaly děti, které dobře znám. Velký, prostřední i malý – každý
něco zažil. Příběhy jsou doplněny barevnými ilustracemi a napsány velkými písmeny,
a proto jsou vhodné i pro začínající čtenáře.

DeAgostini: Šmoulové – šmoula hasič
Obsahuje úkoly, příběh, informace o hasičském povolání, komiks,
slovníček.
DeAgostini: Šmoulové – šmoula kuchař
Obsahuje úkoly, příběh, informace o kuchařském povolání,
komiks, slovníček.

Stark, Ulf: Hrdinové ze zahrádky
Kniha o radosti z pomoci čmelákovi, o vzniku přátelství se
zeleninou a o pomoci staré ženě. A o pochopení, že všichni z
nás – rostliny, zvířata a hmyz – sdílíme jednu zemi.

Vilém, Hynek: Dobrý pejsek pro kokínko přeskočí
i přes hovínko
Básnická knížka pro děti, jaká tu ještě nebyla! Potěší
nejen děti předškolního i školního věku, ale také jejich
rodiče. Obsahuje výbor básní ze dvou autorových
sbírek - "Neslušné básničky" a "Lamy jsou tlamy aneb
jazykoLAMY". Přestože kniha nese podtitul "neslušné
básničky", jde o knížku milou a laskavou, probouzející u dětí chuť k hraní si se
slovíčky, k laškování s jejich významy a experimentování s rytmem.

Beletrie pro děti
Davis, Jim: Garfield něco peče (komiks)
Další vypečená dobrodružství všemi mastmi mazaného kocoura!
Podávaná na vlastní šťávě!

Green, D. L.: Kája, super frája – Narozeninové překvapení
Pravdou je, že přes některé své mouchy, jsem nejhustější
třeťák, jakého jste kdy potkali. Fakt nekecám! Mimochodem, z
much mám hrůzu. Ještě strašlivější než hmyz je Patricie
Čeňková, ale o tom si přečtěte. Stejně jako o tom, jak se to
zvrtlo s mými narozeninami. Myslíte si, že není nic horšího než
tancování, líbání a jiné nechutné věci na nudné oslavě?

Green, D. L.: Kája, super frája – Týden bez televize
Tak si to představte: Náš pan učitel se zbláznil! Chce po nás,
abychom celý týden vůbec ale vůbec, to znamená, že ani jednou,
nezapnuli televizi! No chápete to? Jak po mně může někdo vážně
chtít, abych celý týden vydržel bez mých oblíbených pořadů a bez
videoher? Nejhorší na tom, je že se na nás domluvil i se
všemi rodiči, takže nám nezbývá než se ten děsivě hrozný a
hrozně děsivý týden zabavit jinak. Jsem zvědav, kolik děcek
z naší třídy tohle přežije!

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky: Výlet za všechny peníze, 9. díl
Rodinný výlet by měla být veliká legrace… pokud samozřejmě nejste
Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale pak přišlo hned několik špatných
odboček. Záchody na benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný nárazník
a prase na útěku – nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu
o pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se může proměnit
v dobrodružství – a na tohle Heffleyovi fakt jen tak nezapomenou.
Nenechte si ujít už deváté dobrodružství malého poseroutky!

Lebeda, Jan: Medovníček a řeka Modrávka
Malí čtenáři, ale i jejich rodiče jistě uvítají další knížku o
veselém skřítku Medovníčkovi, který se stará o včelky a
má rád i ostatní zvířátka, ale i děti. Při svých lesních
toulkách objeví říčku Modrávku, skamarádí se s malým
Filípkem, ptáčkem ledňáčkem, s říčním orlem zachrání z
rozvodněné říčky štěňátko jezevčíka, přestěhuje kapry,
pomůže

včelímu

dobrodružství.

roji

Jako

a

zažije

všechny

celou

řadu

předchozí

dalších

knížky

Medovníčkovi i tuto ilustrovala svými půvabnými o brázky paní Zdeňka Študlarová.

Mongredien, Sue: Zatoulané štěňátko – příběhy se šťastným
koncem
Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Emily je pyšnou
majitelkou roztomilého štěňátka Dareby. Jednou se s ním tatínek vydá
na procházku do lesa, ale vrátí se bez něj. Celá rodina doufá, že se
pejsek každou chvíli objeví u dveří – ale marně. Začne velké pátrání a
události naberou rychlý spád. Dareba totiž spadl do jámy... Krásný
příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

o

Seifertová, Lucie: Pohádka o Janu Amosu
Komenském
Kniha velmi vtipnou a přehlednou obrázkovou
formou s minimem textu seznamuje děti od tří do
sedmi let s osudy tohoto geniálního pedagoga a
filosofa.

Walliams, David: Krysburger
Další zábavná, ale i dojemná knížka Davida Walliamse,
autora, jehož hvězda na nebi dětské literatury stoupá už od
jeho prvotiny Babička drsňačka. Jak je u Walliamse
obvyklé, nemají to jeho hrdinové v životě zrovna snadné.
Ani Zoe není výjimkou. Její táta se po smrti Zoeiny mámy
podruhé oženil, ale neměl v tomhle směru zrovna štěstí.
Sheila je uječená a bezkonkurenčně nejlínější osoba pod
sluncem, nebo aspoň v činžáku, kde rodina bydlí. Svoji
nevlastní dceru bytostně nesnáší. A aby toho nebylo málo, největší násilnice ve škole
si chudáka Zoe vybrala za terč svých nejapných žertů. Zoe se cítí osamělá a
nešťastná. Proto se zaraduje, když jednoho dne do jejího pokoje zabloudí roztomilé
krysí mládě – neděste se, může se to stát i v lepších rodinách. Holčička si ho rychle
ochočí a začne ho učit cirkusovým kouskům. Na malého krysáka však číhá velké
nebezpečí. Má na něj spadeno majitel firmy na výrobu... Čeho? To si snadno
odvodíte z názvu knížky.

Beletrie pro mládež
Armstrong, Kelley: Nejtemnější síly I. : Přivolávání
První kniha série Nejtemnější síly. Young adult žánr s lehce
hororovým nádechem. Hlavní hrdinka Chloe umí mluvit s duchy
zemřelých. Ocitne se proto v Lylově domově, což je speciální zařízení
pro narušenou mládež. Díky svým zvláštním schopnostem pochopí,
že toto místo skrývá nebezpečná tajemství...

Armstrong, Kelley: Nejtemnější síly II. : Probouzení
Druhá kniha série Nejtemnější síly. Young adult žánr s lehce
hororovým nádechem. Hlavní hrdinka Chloe umí mluvit s duchy
zemřelých. Ocitne se proto v Lylově domově, což je speciální
zařízení

pro

narušenou

mládež.

Díky

svým

zvláštním

schopnostem pochopí, že toto místo skrývá nebezpečná
tajemství. Teď je na útěku a probouzí k životu pekelné síly.

Green, John: Hledání Aljašky
Románový debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím
vyprávěním o dospívání a hledání sama sebe. Šestnáctiletý
Miles, posedlý sbíráním posledních slov významných osobností
a touhou hledat „velké Možná“, je spíše outsiderem mezi svými
vrstevníky. Jeho život získá zcela novou podobu, když přejde
na internátní školu Culver Creek. Zde se rychle spřátelí se
svérázným

spolubydlícím

a

okouzlující,

naprosto

nepředvídatelnou Aljaškou Youngovou. Okamžitě je vtažen do
světa, kde se porušují školní pravidla, pořádají různé večírky i
provokace. Miles ožívá v dennodenním kontaktu s novými kamarády a stále víc
miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj směřuje k okamžiku, kdy se všechno nečekaně
navždy změní... Živý, naléhavý a nekonečně dojemný příběh. Americkou
knihovnickou asociací byl zařazen mezi deset nejlepších knih pro dospívající.

Green, John: Papírová města
Po úspěchu románů Hvězdy nám nepřály a Hledání Aljašky vychází nyní v českém
překladu další dílo veleúspěšného autora Johna Greena, který si i u nás bleskurychle
získal početný fanklub. Hrdinou je Quentin Jacobsen, normální,
tak trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou
Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a
vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další
dny ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že
pro něj zanechala určité stopy. Znal vlastně Margo? A co jsou
papírová města, s nimiž se nyní stále setkává? Oblíbený autor
přináší brilantní příběh nabitý upřímnými emocemi, který
nenechá čtenáře chladným.

Green, John: Příliš mnoho Kateřin
Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná
budoucnost. Nebo ne? Colin Singleton právě maturoval, dostal
kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život
skončil. Ještě že je tu jeho kamarád Hassan, který prostě žádné
utápění

v

sebelítosti

nepřipouští.

Než

se

Colin

stačí

vzpamatovat, ocitne se na cestě bez cíle – a ta skončí v ospalé
venkovské díře, vyznačující se jen dvěma pozoruhodnostmi:
hrobem rakousko-uherského arcivévody a dívkou Lindsey. Její
zásluhou Colin začne pomalu chápat, že není nutné být mladistvým géniem, abyste
změnili svět...

Price, Kalayna: Čarodějka stínů (Série Alex Craft 1)
Skutečnost, že stínová čarodějka Alex Craftová dokáže
mluvit s mrtvými, neznamená, že se jí vždy zamlouvá,
co se jí mrtví snaží říct… Coby soukromá vyšetřovatelka
a policejní konzultantka viděla Alex Craftová už hodně
důsledků

černé magie.

Ačkoli má

dobré

vztahy

s Deathem, Smrtí samotnou, nic ji zatím nepřipravilo na
její poslední případ. Alex vyšetřuje případ sériového
vraha, když na ni zaútočí duch oběti, kterého povolala –
a to by mělo být nemožné. Pokus o atentát na její osobu
je neúspěšný jen proto, že na poslední chvíli zasáhne
Death. A když vám i Smrt zachrání život, víte, že váš
čeká špatný den… Alex se musí spojit s drsným
detektivem z oddělení vražd Falinem Andrewsem, aby
spolu případ vyřešili. Andrews ovšem něco ukrývá a jeho nechuť k Alex je víc než
zřejmá

Price, Kalayna: Tanec stínů (Série Alex Craft 2)
Kdo říká, že mrtví už nic nevyzradí, se očividně ještě
nesetkal s Alex Craftovou. Alex Craftová strávila měsíc
léčbou zranění utržených v boji s čarodějem. Nyní je
připravená opět povoláváním stínů mrtvých pomoci při
řešení vražd. Její milostný život se vinou dvou mužů
proměnil v jeden velký zmatek. Agent FÚV Falin Andrews
zmizel a Death, sám Smrt, se jí vyznal ze svých citů. Alex
se proto jen těší do práce.

Price, Kalayna: Vzpomínky stínů (Série Alex Craft 3)
Když si mrtví potřebují promluvit, Alex Craftová je vždy
připravena naslouchat… Coby stínová čarodějka řeší Alex
případy vražd povoláváním mrtvých – schopností, za niž
platí vysokou cenu, a po několika posledních případech je
cena nezměrná. Její magie není ovšem to jediné, co jí činí
ze života jeden velký zmatek. Ačkoliv se vždy přátelila
s Deathem, Smrtí samotnou, jejich vztah se stal nedávno
mnohem osobnějším a intimnějším. Jejímu bývalému
parťákovi, agentu Falinu Andrewsovi, vládne a přikazuje
Zimní královna. A její nejlepší přítelkyně strávila příliš času
ve Faerii a nyní čelí důsledkům. Osobní život musí jít stranou, když v Nekrosu dojde
k záhadné sebevraždě a Alex je najata, aby případ vyšetřila. Stín, který povolá, si ale
na dny před brutálním koncem svého života nepamatuje, proto je případ ze zřejmé
a veřejně spáchané sebevraždy překlasifikován na vraždu. Jaký druh magie ale
dokáže ovládnout lidskou mysl? A proč si stín nepamatuje na svou vlastní smrt?

White, Kiersten: Paranormálové I. : Zlodějka duší
Hrdinka románu Evie má velice zvláštní povolání:
pracuje v Mezinárodní agentuře pro zadržování
paranormálů. Běžně se vídá s upíry a vlkodlaky, její
nejlepší přítelkyně patří mezi mořské panny a nová
láska je vodouch - paranormál, který na sebe dokáže
brát nejrůznější podoby. Nic na paranormálních
tvorech ji nemůže překvapit a zaskočit. Paranormálové
jí vlastně připadají normální a agentura jí nahrazuje
rodinu, o kterou přišla. Trochu jí vadí, že je ochuzena
o běžné radosti svých vrstevníků, ale vede vcelku
spokojený život. To se však má brzy změnit.
Paranormálové začínají z neznámých důvodů umírat a kolem Evie se začínají dít
podivné věci. Potom se na scéně objeví Zlodějka duší a Evie jde o život… Napínavý
příběh, v němž se prolíná svět lidí a nadpřirozených sil, je plný dramatických scén,
ale nepostrádá ani humor.

White, Kiersten: Paranormálové II. : Nikdo není bez viny
V dalším dílu Paranormálů se opět setkáváme s Evií,
která bude tentokrát kromě svých obvyklých problémů
s vílami, upíry a Mezinárodní agenturou pro zadržování
paranormálů řešit i problémy, které trápí spoustu dívek
jejího věku. Podaří se jí se svými problémy poprat? A jak
skloubí lásku k vodouchovi, školu a práci s paranormály?
Stojí za útoky na Evii víly? A proč se ve městě objevují
stále noví paranormálové a pozorují ji? I když jsou její
rodinou přátelé a MAZP, zjistí Evie něco o svých
rodičích? To vše se dozvíte ve druhém dílu s podtitulem
Nikdo není bez viny. Paranormálové nabízí svět plný
nebezpečí, ale i pevných přátelství. Prolínání nadpřirozeného a lidského světa
rozhodně autorka neochudila o napětí a humor.

White, Kiersten: Paranormálové III. : Jednou provždy
Poslední kniha z trilogie Paranormálové nás opět zavede
do kouzelného a nebezpečného světa Evie Greenové.
Z počátku vše vypadá idylicky, hlavně její vztah s
Leasem. To by jí ale nesměla ničit život MAZP Od chvíle,
kdy se jí objeví pracovníci MAZP u dveří, vše se obrátí k
horšímu. Eviina kamarádka Raquel je ve velkém
nebezpečí. Celý paranormální svět na dívku tlačí, aby se
rozhodla,

zda

pomůže

Světlé

královně

a

všem

paranormálům, kteří chtějí, vrátit se do jejich světa. Toto
rozhodnutí není jen tak, možná by se nikdy nedokázala
rozhodnout, kdyby se neobjevil Reth.

Beletrie pro dospělé
Arbterová, Alena: Zůstaň se mnou, brácho!
Tato kniha vznikla jako poděkování mému bratrovi za to, že tu
pro mne byl. Kdybych chodila do školy a dostala za úkol napsat
slohovou práci na téma „Kdo je můj hrdina“, musela bych napsat,
že pro mne je hrdina můj brácha. Protože není umění hrát v
životě jen s dobrými kartami. Opravdový kumšt je hrát, když
spousty let dostáváte jen Černého Petra. A i s tím posledním
Černým Petrem, kterého mu osud namíchal, hrál Jeník jako
frajer. A řekněte, že ne…

Fortierová, Anne: Julie
Mladá Američanka Julie Jacobsová zdědí po své tetě podivný
dopis, který ji posílá do italské Sienny. Zde se Julie dovídá, že
je přímým potomkem Julietty a Romea, kteří v Sienně skutečně
ve 14. století žili a jejichž tragický příběh inspiroval nesmrtelné
Shakespearovo drama. Rozhádané rody, které kdysi stály za
zmařenou láskou, v Sienně pořád žijí a kletba, jež na ně byla
seslána, je stále sužuje. Julie se snaží dobrat pravdy o tom, co
se před šesti stoletími stalo, a tuší, že i kdyby našla svého
Romea (a jeden takový by tu byl), hrozí jí stejný osud jako Julii
před staletími...

Grylls, Bear: Příběhy skutečné odvahy
Bear Grylls ví, co všechno musí člověk umět a znát, aby přežil v extrémních
podmínkách. Není však první v historii.
Vezměte si třeba amerického pilota Luise Zamperiniho, jenž po zřícení svého
bombardéru přežíval 47 dní na moři a živil se tím, že lovil hladové žraloky a pil teplou
krev albatrosů – a to jen aby pak padl do zajetí Japonců a několik let snášel příšerná
muka v jejich nejbrutálnějších zajateckých táborech…
Nebo Marcuse Lutrella, příslušníka elitního námořního útvaru SEAL, který se úplně
sám utkal s celým tálibánským plukem a potom se mnoho dní, zkrvavený a
prostřílený jako řešeto, plazil drsnými afghánskými horami…
Nebo Nanda Parrada, jednoho z hrstky lidí, kteří přežili strašnou leteckou havárii
vysoko v zamrzlých Andách – vyvázl živý jen díky tomu, že dokázal jíst maso svých
mrtvých druhů…
Bear ve své nové knize líčí strhující
příběhy

dobrodruhů,

průzkumníků,

vojáků, špionů i obyčejných lidí, kteří
se

odmítli

vzdát

i

v

těch

nejzoufalejších situacích – příběhy,
které ho inspirují po celý život. U
některých vám přeběhne mráz po
zádech, u jiných vám naskočí husí
kůže po celém těle – přežití nebylo
nikdy procházkou růžovým sadem.
Všechny se však vyznačují dojemnou
statečností,

nezlomnou

houževnatostí tváří v tvář smrti a
mimořádnou

psychickou

odolností

mužů a žen, již měli jedno společné –
skutečnou odvahu.

Hartl, Patrik: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si
dvacet let po maturitě položí otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli,
když jim bylo osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami ze
sebe nejspíš byli zklamaní, pokusí se to změnit. Jde o knihu autora
a režiséra divácky úspěšných divadelních her.

Konopka, Libor: Finské slovo láska
Humoristicko-poetické

vyprávění,

zasazené

do

Finska

v období druhé světové války, pojednává o putování
mladého páru prchajícího před válkou. Den za dnem mapuje
jejich cestu zalesněnou pustinou, jejich strasti, radosti
i počínání v nástrahách, které mrazivý les skýtá. Nevyhnou
se ani několika nahodilým setkáním s jeho obyvateli, ať už
lidskými nebo zvířecími.

Nesbo, Jo: Policie
10. díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Na místech, kde bylo
v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou
nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Všichni
byli rovněž zavražděni, a to nanejvýš brutálním způsobem. Policie
postrádá jakoukoli stopu, a navíc se musí obejít bez svého
nejlepšího vyšetřovatele. V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce
zraněný muž. Jeho pokoj střeží policisté a nikdo se nesmí
dozvědět, jak se tajemný pacient jmenuje.

Sacher, Richard: Největší úlety mého života
Skutečné příběhy českých osobností. Richard Sacher se tentokrát
sešel

s

patnácti

českými

osobnostmi,

aby

s

úsměvem

zavzpomínali na výjimečné, dramatické i komické okamžiky svých
životů; jde o příhody, jejichž hrdinové často jednali naprosto
nečekaně, chvílemi zapomněli na pud sebezáchovy a někdy i na
slušné vychování…

Sacher, Richard: Největší trapasy mého života
Skutečné příběhy českých osobností. Drtivá většina z nás se
už minimálně jednou dostala do situace, kdy si člověk připadá
neskonale poníženě a trapně a kdy se mu hlavou honí
myšlenky typu: Proč nejde vrátit čas alespoň o pár sekund?!
Ze všeho nejvíc se teď toužím stát neviditelným! Muselo se
tohle stát zrovna mně?! Autor publikací Byl jsem bulvární
novinář, Karel Svoboda, Válka celebrit, Schůzky s tajemnem a
Dýchla na mě smrt Richard Sacher se setkal s 25 českými
osobnostmi (Simona Monyová, Šárka Kašpárková, Pavel
Trávníček, Jakub Smolík, Petr Bende, Josef „Pepson“ Snětivý, Jan Cimický, Heidi
Janků, Dalibor Janda, Petr Jančařík, Mojmír Maděrič, Olga Krumlovská, Kamil
Emanuel Gott, Martina Vrbová, Zdeněk Troška, Sylva Lauerová, Martin Kocián,
Jaroslav Sypal aj.), jež se s ním podělily o historky na téma Tak za tohle mě dodnes
fackuje hanba! Ty nejzajímavější najdete právě v této knize, kterou spisovatel,
novinář, zpěvák a moderátor v jedné osobě obohatil rovněž o několik vlastních,
mnohdy poněkud pikantních zážitků.

Smith, Tom Rob: Dítě číslo 44
Strhující kriminální příběh zasazený do Sovětského svazu 50. let
minulého století.Brutální stalinský režim udržuje všechny občany
ve strachu a přikazuje jim věřit, že socialistické společnosti se
podařilo zcela vymýtit zločinnost. Mrtvý chlapec nalezený u
železniční trati v Moskvě proto nemohl být zabit, jak tvrdí jeho
příbuzní. Příslušník ministerstva státní bezpečnosti Lev Děmidov
splní rozkaz nadřízených a pomůže zatajit fakta, začnou v něm
však hlodat pochybnosti. Brzy poté se společně s manželkou Raisou ocitnou ve
vyhnanství na Urale. Zdá se však, že k vraždám dětí dochází i tam… Román Dítě
číslo 44 vychází ze skutečného případu sériového vraha Andreje Čikatila. Byl
přeložen do 36 jazyků, nominován na 17 mezinárodních cen (mj. Man Booker Prize)
a ověnčen sedmi z nich. Filmovou verzi se natáčela v roce 2013 v České republice.

Špaček, V. : Otcové a děti
Pět povídek čtyř českých, známých i pozapomenutých autorů, z českého venkova.
(Václav Špaček, J. Š. Baar, Vlasta Pittnerová, Alois Dostál. )

Vagnerová, Jana: Rusko sužuje pandemie : poslední nadějí je zamrzlé jezero
To, co začalo jako docela obyčejná sezonní chřipka, rychle přeroste v katastrofu. Do
infikovaných měst vstupují vojska, je vyhlášena karanténa
a obklíčená města začínají rychle vymírat. Šestatřicetiletá
Aňa a její rodina, manžel Sergej a šestnáctiletý syn Míša,
bydlí v malém domě za Moskvou a jen díky tomu jsou ještě
naživu. Aby mohli přežít, musí odtud neprodleně a co nejdál
pryč. Jediné místo, které připadá v úvahu, je malé zamrzlé
Vongozero s loveckým domkem uprostřed liduprázdné tajgy
poblíž finské hranice. Několikačlenná výprava, osm dospělých
a tři děti, která se dala dohromady docela náhodou, a čtyři
auta až po střechu naložená nezbytnými věcmi a kanystry
s benzinem míří na sever napříč rychle vymírající zemí.

Viewegh, Michal: Zpátky ve hře
Nová próza Michala Viewegha se jmenuje podle jedné ze
třinácti povídek, která knihu také uzavírá. Autor svou
oblíbenou postavu – Oskara – vystavuje kritickým
životním momentům: manželskému stereotypu, nevěrám či
jisté smrti, kterou sice Oskar přežije, ale s těžkými následky.
Jedním z nich je rozvod. V povídkách si vychutnáme jejich
literární rozmanitost i další autorovy přednosti, včetně ironie,
nadsázky i melancholické grotesknosti. Stručně řečeno: náš
nejpopulárnější spisovatel je zpátky ve hře!

Naučná pro děti
Scheurmannová, Ines: Sladkovodní akvárium
Odbornice

Ines

Scheurmannová

poskytuje

návod,

jak

správně chovat exotické ryby a pěstovat atraktivní akvarijní
rostliny. Knížka obsahuje důležité informace o rybích
nemocech a o odchovu sladkovodních ryb. Navíc je zde 80
barevných fotografií a 60 informativních kreseb.

Naučná pro dospělé
Cloud, Henry: Prosím tě, mami… : jak nás ovlivnily naše matky
Autoři se zabývají vlivem matek na život jejich dětí. Kniha přináší
netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého
člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad
mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům
i záporům. Kniha je určena pro každého, kdo chce zlepšit vztah s vlastní
mami nkou.

McKenzie, Robin: Léčíme si bolesti krční páteře sami
Problémy krční páteře nám mohou výrazně omezovat životní
styl. V této knížce se dozvíte o možnostech autoterapie
a prevence. Jestliže jste již zažili nepříjemné bolesti v oblasti
krční páteře nebo vyzařování příznaků až do horní končetiny.
Pak víte, že příznaky mohou někdy pominout po několika
měsících nebo dokonce letech. Nebo jste mohli přijít na to, že
léčebné přístupy často ovlivnily vaši bolest, ale bolest se
časem

vrátila,

aby

vás

zase

znova

obtěžovala.

Navzdory skutečnosti, že právě docházíte na nejlepší léčbu,
si můžete přečíst tuto knížku, protože máte neustále bolesti, které nemizí.
Tepperwein, Kurt: Skrytý význam nemoci : naučte se
rozumět řeči vlastního těla
Autor poutavě a zasvěceně objasňuje souvislosti mezi duší
a tělem ve vztahu k různým nemocem. Podává srozumitelný
a praktický návod na pochopení signálů těla, které právě
prostřednictvím nemoci umožní odhalit jejich příčiny a najít cestu
k jednotě těla a ducha. Sto nejběžnějších nemocí s popisem
jejich psychosomatických příčin a praktické rady na jejich
odstranění...

