KNIHOVNICKÝ
OBČASNÍK,
únor 2016, č. 23
Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?
(vyšel v listopadu 2015)
Dílnička na akci "Rozsvěcení vánočního stromku", 29. 11. 2015

V neděli 29. 11. 2015 probíhala v Jinačovicích akce s názvem „Rozsvěcování
vánočního stromu“. Na dvoře školky probíhal program mateřské školy a Trnůvky.

Také zde probíhal prodej keramiky, vánočních ozdob, perníčků a punče.
V čítárně bylo pro děti nachystáno šest různých tvoření:
- vyškrabávací obrázky
- malování barvičkami na sklo, na plastové výlisky
- vystřihování papírových vloček
- výroba gumičkových náramků
- navlékání neonových korálek
- výroba pohádkových záložek

Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice.
Dílnička byla úspěšná, zúčastnilo se odhadem asi 35 dětí.

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 pohledů pro Adélku, od října 2015 DOSUD (stále
probíhá!!!)

POHLEDNICE PRO
ŠŤASTNÝ ÚSMĚV

Připojíte se i vy do pohlednicové výzvy?
Adélka je vzácná holčička. Trpí Gaucherovou nemocí a patří mezi pouhých
5 lidí na světě, na které nezabírají infuze, navíc letos nečekaně ohluchla. Číst

neumí, ale miluje obrázky víl, princezen nebo zvířátek. Dlouhodobě pobývá
v nemocnici a moc důvodů k radosti či úsměvu nemá… Pomůžeme jí
společně?
Stačí koupit pěkný pohled s pohádkovým motivem. Do textu můžete napsat
přáníčko, ale také nemusíte vypisovat nic, stačí namalovat obrázek nebo
nalepit nálepku, a vypsaný pohled donést do knihovny – nebo hodit do
schránky před knihovnou – BEZ ZNÁMKY. Já potom pošlu pohledy hromadně
balíčkem i s nějakým drobným dárkem.

Pohledy doneste do knihovny co

nejdřív – nevíme, kolik Adélce zbývá času.
PS: Tohle není žádný hoax. Holčičku osobně neznám, organizaci, která sběr
vyhlásila, ano. Jedná se o MeToDěJe, již jsme s nimi jednou spolupracovali –
šili jsme pro ně textilní kytičky v roce 2010.
Za Adélku předem děkuji, Šárka

METODĚJ z.s. – MEziTOlikaDĚtmi Jediný
je organizace, která vznikla na pomoc rodinám pacientů s metabolickým a jiným
vzácným onemocněním.
Spolek METODĚJ (dříve Občanské sdružení METODĚJ) se zaměřuje zejména na
podporu dětí s metabolickým a jiným vzácným onemocněním, jejich rodin,
metabolické jednotky Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ambulance Ústavu
dědičných metabolických poruch a dalších institucí pečujících o nevyléčitelně
nemocné děti.

Od října 2015 probíhá v naší knihovně další z charitativních akcí. Tentokrát sbíráme
pohlednice pro nemocnou Adélku. Již jsme odeslali: 55 pohlednic, 2 diáře s vílou,
1 obrázek malovaný na hedvábí, 1 obrázek sypaný pískem, 3 malované obrázky
drobnosti z Kindervajíčka a nějaké další maličkosti, které jistě potěší. Všem, kdo
přispěli, velmi děkuji. Pokud chce přispět kdokoli další, můžete svoje pohlednice či
drobné dárečky donést osobně do knihovny, nebo hodit do schránky před knihovnou.
Všem předem velmi děkuji!

NOVINKY LEDEN 2016
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Formanová, Martina: Případ Pavlína : dramatický příběh světoznámé české
modelky a jejích rodičů - rodiny rozdělené sovětskou
okupací
Příběh o dramatickém dětství a začátcích modelky a herečky
Pavlíny Pořízkové v románovém zpracování. Jde o působivé
vyprávění o mladých, nezralých rodičích Anně a Jiřím, jejich
zbrklém útěku z Československa, erotikou nabitém vztahu,
odvaze i selhání. Martina Formanová líčí na pozadí tehdy
probíhající studené války rodinné drama v celé jeho šíři a
nejniternější podobě. Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny po
sovětské okupaci Československo a nechávají u prarodičů
tříapůlletou Pavlínu. Netuší, jak dlouho budou muset čekat a
co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru, ani co přinese jejich shledání…

Formanová, Martina: Ten sen
Když bylo Daniele dvacet, chtěla mít všechno. Nejlepší
oblečení, skvělé známosti, vlastní byt v Praze i výbornou
kariéru. Při cestě za splněním svého snu se ale zaplétá do
děsivé pavučiny lží a podvodů. Jediným východiskem je
emigrace a zpřetrhání veškerých vazeb. V Americe se
Daniela dokáže prosadit. Minulost neexistuje, je zcela
zapomenutá. Ovšem jen do té doby, než Danielin americký
přítel Mark prosadí společný výlet do již porevolučního
Československa. Před vlastními hříchy i špatným svědomím
není možné utéct ani na opačnou stranu zeměkoule.

Formanová, Martina: Trojdílné plavky
I slunná strana života má své stíny. Jsou o tom přesvědčeny hrdinky
tří povídek, odehrávajících se na pozadí výlučného, uzavřeného
okruhu "lepší společnosti" v anglosaské části státu Connecticut.
Každá z nich hledá vlastní verzi amerického snu, ležícího téměř na
dosah. Jen překonat vlastní drobné nedokonalosti, pochyby,
minulost.

Hošková, Blanka: Horko domácího krbu
Příběh knihy nás přivádí do domácnosti, kde zpočátku
šťastná Martina miluje svého muže, snaží se najít cestu k
jeho dceři z prvního manželství a vychovává jejich
společného syna. Ve velkém, moderně zařízeném domě se
snaží vytvořit teplo rodinného krbu a atmosféru, kam by se
všichni rádi vraceli. Jednoho dne si však uvědomí, že se to
všechno nějak "zvrtlo" a sama má pocit, že potřebuje dům
opustit a již se do něho nikdy nevrátit.

Hošková, Blanka: Láskobraní
Příběh ženy středního věku, na kterou doléhá syndrom
prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého
manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici
samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže i
citové) sny a potřeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje, a
když se blíží k samému dnu svých sil, vstoupí jí do života nový
muž. Happy end? Ani v nejmenším.

Keleová-Vasilková, Táňa: Co to bude?
Tuto otázku Jana pokládá zákaznicím den co den. Pracuje v
kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém salonu. Žijí ve
světě bez mužů, jejich dny jsou naplněné hřejivostí, vzájemnou láskou
a přátelstvím, a také sny, které ne vždy vyslovují nahlas. Po náhlém
úmrtí mladší sestry Marie si Jana k sobě nastěhuje švagra a malou
Sáru, svoji milovanou neteř. Život mámy a dcery se tím od základu
mění… a ani jedna netuší, že tohle je jen začátek.

Keleová-Vasilková, Táňa: Máma pro Veroniku
Příběh obyčejné mladé ženy, která touží po harmonickém
rodinném životě, ale z jejího manžela se vyklube tyran a
násilník. Teprve po deseti letech manželství se žena vzchopí
a najde sílu svůj život změnit.

Keleová-Vasilková, Táňa: Nataša
Příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky
dvou synů, která se snaží vyrovnat s chorobnou a bezdůvodnou
žárlivostí svého muže Vojty. Zůstane s ním v manželství, nebo
najde odvahu se rozvést a začít nový život?

Lagercrantz, David: Dívka v pavoučí síti
Čtvrtá kniha série Milénium. Časopis Milénium má nové
majitele a jeho kritici tvrdí, že MikaelBlomkvist je vyhořelý a
že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci Blomkvistovi
zavolá profesor Frans Balder, přední odborník na výzkum
umělé inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité
informace o americké zpravodajské službě a že byl v
kontaktu s výbornou mladou hackerkou, která se podobá
někomu, koho Blomkvist velice dobře zná. MikaelBlomkvist
doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium tak
zoufale potřebuje. LisbethSalanderová má jako obvykle své
vlastní plány. Ale nadešel čas, aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Nesbö, Jo: Krev na sněhu
První

kniha

stejnojmenné

série Krev

na

sněhu.

Sedmdesátá léta 20. století v Oslu. Olav Johansen
nedokáže jezdit autem pomalu, je měkký jako máslo, něco
málo přečetl, ale moc toho neví a rozhodně nemá takové
znalosti, které by byly k něčemu užitečné. K čemu se tedy
hodí? Je skvělý zabiják. Doposud zabíjel lidi, kteří si to
zasloužili, ale nyní je to jiné: od šéfa dostal nový úkol:
vyřídit jeho manželku.
Váňová, Magda: Herečka
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky Žofie
Beladové. Neobyčejný příběh má zvláštní kouzlo v tom, že se
rozvíjí z docela obyčejných životních souvislostí, a vše, co Žofie
dokázala, připomíná dobrodružné hledání pokladů. Největší našla v
lidech, které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich i
zklamala. V polovině 90. let je Žofii čtyřicet a podruhé v životě je na
vrcholu. Její příběh odráží, co přinášel život předtím a potom, ale z
obojího nakonec zůstanou jen okamžiky, ve kterých vzniklo něco
trvalého a opravdu prožitého, co nelze nikdy zapomenout ani ztratit.

Viewegh, Michal: Biomanžel
Biomanžel je volným pokračováním Vieweghova bestselleru Biomanželka (2010),
kterého se prodalo více než sto tisíc výtisků a dočkal se
úspěšného divadelního zpracování. Známému spisovateli
Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta, a
někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let
změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu
unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť ve
slabé chvíli přizná k nevěře. Ani manželka Hedvika není
výjimkou. V životě ji navíc čeká ještě jeden doslova
koperníkovský obrat a překvapivým veletočem prochází i
sám Mojmír. Vypravěčkou tohoto autobiograficky laděného příběhu je podobně jako
v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je sice nemilosrdná, ale zdá se, že také
ozdravná…

BELETRIE PRO DĚTI
Hawkins, Sarah: Uzdravený poník
Mia moc ráda pomáhá mamince v záchranné stanici, kde
pracuje jako ošetřovatelka zvířat. Když tam jednoho dne
přivezou hubenou a vystrašenou Polly, je holčičce jasné, že
tenhle poník bude potřebovat spoustu péče a pozornosti.
Bude však vlídný přístup a dostatek jídla stačit k tomu, aby
Polly začala lidem důvěřovat? Mia s maminkou udělají
všechno pro to, aby se to podařilo… Pro děti od 7 let.

Walliams, David: Příšerná teta
V roztomile ztřeštěném, potrhle humorném a přitom
dojemném příběhu napsaném dnes již veleslavným
Davidem Walliamsem vystupují opět velmi svérázné
postavy, počínaje tlustou tetou Albertou a jejím
domácím mazlíčkem sovou a kominickým duchem
a bývalým sluhou gibonem konče. Teta Alberta je
posedlá hrou zvanou blechy a prohrála v ní už
všechny peníze. Není divu, že má spadeno na
bohatství své mladinké neteře Stelly, univerzální
dědičky saxbyovského panství. Otrlá tetička se ve
své touze po majetku nezastaví před ničím. Ale
Stella je rozhodnutá se bránit. A na své straně má
velmi neobyčejného, třebaže trochu zlomyslného pomocníka...

VÝMĚNNÝ FOND
Výměnný fond z Kuřimi byl naší knihovně zdarma zapůjčen v lednu 2016 a bude zde do
konce roku 2016 k dispozici. Jedná se o 200 knih – beletrie pro děti i dospělé, naučná
literatura pro děti i dospělé.
Knihy z výměnného fondu se budou půjčovat na měsíc s minimální možností si je prodloužit
– byla bych ráda, aby se knihy dostaly během roku mezi všechny zájemce.
Děkuji za pochopení a doufám, že si z bohaté nabídky vybere každý...

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Povídky o mužích
Muži chtějí být milování, chtějí milovat, rádi by žili jinak, naplno, ale většinou se
objeví něco (nebo někdo), co jim v tom brání. Ne všechny povídky osmi autorů
jsou o milostných vztazích, jsou také o návratech a snaze udržet si dlouholetá
přátelství.

Povídky o ženách
Příběhy, jejichž hrdinkami jsou především ženy a tématem především láska a
další mezilidské vztahy.

Skotské nevěsty
Skotsko je zemí legend a lásky, zemí klanů, svobodných zemanů, cti
a vášní. Proto tak přitahuje romantické spisovatele, včetně čtyř slavných
autorek, které spojily své příběhy o vítězných láskách a chystaných svatbách
do tohoto díla.

Adamson, Lydia. Kočka v utajení
Pátá kniha série Alice Nestletonová. Tragický zážitek a jeho podivné okolnosti
staví Alici Nestletonovou, tuto kočičí chůvu a amatérskou vyšetřovatelku, proti
vrahovi její blízké přítelkyně. Alicini přátelé, milovníci koček a zahrádkáři, jsou
smrtí otřeseni. Alice sleduje své instinkty a narazí na změť podvodů, které sahají
daleko do minulosti...
Ahern, Cecilia: Díky za vzpomínky
Joyce Conwayovou pronásledují zvláštní vzpomínky - v duchu vidí uličky Paříže,
kterou nikdy nenavštívila. A noc co noc se jí zdá o neznámé blonďaté dívence.
Tento pocit pokračuje i po propuštění z nemocnice, kde bojovala o život po
strašlivé nehodě. Justin Hitchcock je rozvedený muž. Po příjezdu do Dublinu,
kde má přednášet o umění, se stane dárcem krve. Jednoho dne po této události
dostane lístek, na kterém je napsáno pouze: Děkuji vám. Zakrátko následují další
pozornosti. Justin se rozhodne neznámého odesílatele vypátrat a výsledky
tohoto pátrání mu navždy změní život...

Annechino, Daniel M. : Probuzení
McKenzie O´Neillová se seznámí s Julianem Youngbloodem, ambiciózním
kardiochirurgem, který natolik touží po uznání, že experimentuje na živých lidech.
Julian ji vláká do tajné ordinace, tam ji omámí, přivodí srdeční kolaps a pak se
marně pokouší o resuscitaci. V domnění, že zemřela, se těla zbaví. Jenže dívku
najdou a ona polomrtvá opět skončí na operačním sále -

v Julianových rukou...

Bagshawe, Tilly: Sláva
Sabrina Leonová vyrůstala v pěstounských rodinách i na ulici, a na vzestupu
herecké kariéry tvrdě pracovala. Po jedné nevhodné poznámce ji ale svět viní z
rasismu a všichni jsou najednou proti ní. Umělecky by ji mohla zachránit role Cathy
v nové verzi filmu Bouřlivé výšiny. Slavný producent Dorian Rasmirez má do
hlavních rolí obsadit Sabrinu a Viorela Hudsona. V Anglii, kam se všichni vypraví
hledat vhodné místo k natáčení, se tak na jednom místě sejde několik
vyhraněných osobností, z jejichž střetů vzniká řada výbušných situací, zápletek a
vztahů.

Balogh, Mary: Trochu nebezpeční
Čtvrtý díl ságy o šesti sourozencích šlechtického rodu Bedwynů (volně
navazuje

na

romány

"Trochu

hříšní",

"Trochu

svoji"

a

"Trochu

v pokušení"). Společenský Londýn je udiven příchodem Wulfrika Bedwyna,
samotářského vévody z Bewcastlu, na nejblyštivější událost společenské
sezóny. Vypráví se o jeho tragické lásce, ale mnozí jsou názoru, že tak
rezervovaný muž není tohoto citu schopen. Jedna z žen přece jen upoutá
vévodův zrak – svérázná vdova Christina Derricková. Horkokrevná lady
odmítne návrh, aby se stala jeho milenkou, i pozdější žádost o ruku. Wulfrik,
který se domníval, že nikdy neztratí své srdce pro ženu, netouží teď po ničem
jiném, než po její lásce.

Barron, Stephanie: Jane a nepříjemnost na panství Scargrave
První kniha série Jane Austen. Když Jane přijíždí na panství Scargrave, aby
navštívila svou přítelkyni hraběnku Isobel, ještě netuší, že se stane svědkem
velké tragédie. Isobelin manžel náhle v krutých bolestech umírá. Hrabě však
není jediným mrtvým na panství. Stín podezření padá na Isobel a jejího
milence. Jane se proto pustí do rozplétání promyšleného zločinu, aby svou
přítelkyni uchránila před oprátkou.

Bauer, Jan: Král zvedá meč: v tajných službách Otce vlasti
První kniha série V tajných službách Otce vlasti. Kdo je tajemný Pavel
v blízkosti českého krále Karla z rodu Lucemburků? Mnich řádu dominikánů,
nebo rytíř zběhlý ve válečném umění? Obratný diplomat, či nájemný vrah?
Odkud vůbec přišel? Román přivádí na svět nebezpečného muže, na něhož se
může budoucí Otec vlasti ve všem spolehnout. Už kdysi mu v Itálii zachránil
život a měl prsty i v jeho volbě římským králem. Teď ho čeká těžký úkol: zbavit
Karla jeho protivníka, císaře Ludvíka Bavora. Píše se rok 1348 a o tom, kdo je
oprávněným vládcem Svaté říše římské, se má rozhodnout na bitevním poli.
Nabízí se však ještě jedno řešení...

Benešová,Gabriela: Vizitka
Mystický příběh o vyšehradském labyrintu.

Benzoni, Juliette: Čast travičů. Zabili královnu!
První svazek románové fresky Čas travičů. Charlotte de Frontenac
uprchla z kláštera, kde se měla stát řádovou sestrou, aby se její
matka mohla zmocnit otcova majetku. Našla útočiště u své tety paní
de Brecourt. Jedné noci se stane svědkem hrůzného tajného obřadu v
opuštěné kapli. V té době se nad dvorem Ludvíka XIV. vznáší neblahý
duch travičské aféry. Paní de Brecourt ukryje Charlottu v Calais-Royal
u vévodkyně orleánské, princezny falcké. Před Charlottou se otevírá
nebezpečná cesta komnatami královských paláců. Dívka se podobá
bývalé lásce Ludvíka XIV., čímž vzbudí zášť paní de Maintenon. V
okamžiku krajního nebezpečí ji zachrání královna Marie-Terezie. Leč
ne na dlouho, za čtyři dny královna umírá…

Berr, Steve: Kolumbova záhada
Investigativní

novinář

Tom

Sagan

píše

tvrdé

a

otevřené

články

z nejkrizovějších oblastí světa. Když se však ukáže, že jeho reportáž
z válkou zmítaného regionu je podvrh, ocitne se Saganova pověst
v troskách. Od té chvíle žije v jakémsi virtuálním exilu, pronásledován
špatnými rozhodnutími i šokující pravdou, kterou nemůže dokázat: že jeho
profesní krach byl úmyslnou sabotáží kohosi jiného. Jeho nesmiřitelný
nepřítel Zachariáš Simon ví, že Tom je jediným člověkem, který může
rozklíčovat záhadu starou pět století,

a

potřebuje jeho pomoc...

Birkner-Mahler, Frieda: Osudová žena
Na večerní cestě z redakce se mladá novinářka Evelin Rombergová
náhodou podívá do jámy rozestavěného metra, kde jakými muž v této
pozdní době ještě pracuje. Osloví ho a se zvědavostí svému povolání
vlastní se o něm brzy dozví více. Hartwig von Behlitz sem vlastně
nepatří. V Evelině se probudí reportérský zápal. Kdo je tento muž ve
skutečnosti? Je pravdou, že byl diplomatem v Bonnu? To Evelina
neví. Jedno však ví jistě: tohoto muže miluje...

Black, Benjamin: Odplata
Pátá kniha série Quirke. Je den jako stvořený k vyjížďce na plachetnici
a Victor Delahaye, jeden z nejúspěšnějších irských podnikatelů, vypluje
se svou lodí daleko na moře. Spolu s ním je na palubě syn jeho
obchodního partnera – a právě ten se stane jediným svědkem chvíle,
kdy Delahaye vytáhne pistoli a před jeho očima se zastřelí. Tato
podivná smrt ihned upoutá pozornost kriminálního inspektora Hacketta,
který následně povolá k případu svého přítele Quirka, legendárního
dublinského patologa. Oba muži vědí, že musí postupovat nanejvýš
obezřetně. Záhy ovšem dojde k dalšímu záhadnému úmrtí.

Brown, Sandra: V žáru lásky
Schyler Crandallová se po letech strávených v cizině vrací domů, aby
urovnala vztah k otci, vzkřísila rodinnou firmu a vyřešila svůj vztah ke
Kenu Howellovi, muži, kterého hluboce milovala, s nímž plánovala
společnou cestu životem, na kterou však vykročil s její sestrou...

Cartland, Barbara: Hvězda lásky
Šestá kniha série Pink. Sylvia, dcera vévody z Belhamu, je jiná než její
sestry a její nevlastní matka. Pranic ji nezajímá nakupování a skvostné róby,
nebaví ji plané tlachy ve společnosti a ze všeho nejméně ji zajímá, jak si
najde ženicha. Ráda by se z londýnského lesku vrátila zpět na rodinné
venkovské sídlo. Když na jednom večírku potká v zahradě tajemného
mladíka, svět se zdá být stejně nádherný jako obloha plná hvězd…

Cartland, Barbara: Netušená láska
Třetí kniha série Pink. Když se John Chester dozvídá, že jeho strýc
náhle zemřel a odkázal mu titul vévody a zároveň zchátralé panství,
rozhodne se vrátit do Anglie. V tu chvíli už ví, že se jeho život změní –
netuší však, jak moc. Gina Wilsonová ztělesňuje vše, co ho na ženách
odpuzuje – je nezávislá, sebevědomá, vzdělaná a vždy připravená mu
oponovat. Její nápady ohledně renovace hradu jsou však velice chytré a
John zjišťuje, že se bez její pomoci neobejde...

Cimický, Jan: Vražedná posedlost
Soubor deseti příběhů s detektivní zápletkou.

Clark, Mary Higgins: V náruči nepřítele
Laura má za sebou otřesný zážitek - jako čtyřletou ji unesli a další dva
roky věznili a zneužívali. Následky těch hrůzostrašných let se projevují
v podobě zvláštní psychické poruchy: Laura se čas od času chová jako
jiná osobnost a své chování si nepamatuje. Jednoho dne se ocitne v
podezření, že zabila svého profesora, kterému údajně psala milostné
dopisy. Laura vinu popírá, proti ní však svědčí množství důkazů.

Cornwell, Patricia: Naleziště
Dvacátá kniha série Kay Scarpettová. Na nalezišti pozůstatků pravěkých
zvířat v kanadské divočině zmizí paleontoložka. Jediný důkaz o tom,
videonahrávka zakončená záběrem uříznutého ucha, se objeví v mailu
bostonské hlavní soudní lékařky Kay Scarpettové. Ta netuší proč, ale
postupně pojme podezření, že případ souvisí se sérií nedávných vražd...

Cornwell, Patricia: Za řekou Styx
Pátá kniha série Kay Scarpettová. V poklidném městečku Severní
Karoliny, v Black Mountain, je nalezeno znetvořené tělo jedenáctileté
dívky. Vyšetřování se ujímá nejen místní policie, ale i specialista FBI
Benton Wesley, Pete Marino a soudní patoložka Kay Scarpettová.

Cubeca, Karel: Poselství v dlani
Gal disponuje neuvěřitelnými schopnostmi a znalostmi. Jenže za to platí
těžkými nočními běsy a depresemi. Psycholog Taylor pomocí hypnózy
odkrývá šokující spojení Gala s králem Galuem z minulosti. Mají společné
nejen červené znamení v dlani, ale mnohem, mnohem víc...

Cubeca, Karel: Pravá tvář anděla
Kapitán Henry Dixon padl do zajetí Portugalců, kteří tvrdě hájí
svůj obchod s kořením. K útěku zpět na loď mu pomůže jeptiška
Isabela. Situace se zdramatizuje ve chvíli, kdy je přepadnou
domorodci a část posádky zabijí. Henry se navíc do krásné
Isabely zamiluje, nemá však ani zdání, kdo vlastně Isabela je,
jakou má minulost a jaká je její skutečná tvář...

Cubeca, Karel: Ve spárech osudu
Než se stal Sebastianem Leopoldem Richardem von Kaunitz, prošel
těžkým dětstvím. Narodil se prostitutce v pražském nočním klubu, jeho
nejmilejší hračkou byla láhev od ginu. Ovšem usmálo se na něho štěstí adoptovala ho šlechtická rodina. Ze dna společnosti vystoupal až
k vrcholu. Pak vypukla druhá světová válka a vojenská mašinerie ho zase
nekompromisně srazila mezi ubožáky, dokonce až na samou hranici
přežití.

Cussler, Clive: Morová loď
Pátý román ze série Akta Oregon (volně navazuje na tituly "Zlatý Buddha",
"Posvátný kámen", "Temná hlídka" a "Pobřeží kostlivců"). Ve čtyřech
předchozích románech autor popisuje dobrodružství lodi Oregon. Posádka
dokončila přísně tajnou misi v Perském zálivu, namířenou proti Íránu, když
náhle objeví na moři výletní loď volně unášenou proudem. Její paluba je
posetá stovkami těl a než Cabrillo zjistí, co se stalo, roztrhne plavidlo po
celé délce série výbuchů. Jen o vlas se mu podaří zachránit život, ocitne
se uprostřed té nejkomplikovanější a nejnebezpečnější záhady a musí se utkat s hnutím
responsivistů, jehož plány ohrožují existenci celého lidstva a které je už možná příliš pozdě
zastavit.

Deaver, Jeffery: Neklid
Z psychiatrické léčebny uprchne paranoidní schizofrenik, obžalovaný z
řady brutálních zločinů. Nyní má jediný cíl. Najít Lis Atchesonovou - ženu,
která ho kdysi usvědčila a nyní se obává jeho pomsty.

Denker, Henry: Volba
Ústředním tématem románu je volba správné terapie, volba mezi
rizikem a rezignací v boji proti zákeřné smrtelné chorobě.

Devátá, Ivanka: V oblaku dezinfekce
Soubor humorných fejetonů populární herečky a spisovatelky, tentokrát z
prostředí lékařských ordinací, čekáren, laboratoří i lékáren.

Deveraux, Jude: Ledové dvojče
První kniha cyklu Taggert. První z příběhů krásných sester - chladné
Huston a vášnivé Blair. Huston potkává krásného, ale záhadného Kana
Taggerta, nejbohatšího podnikatele v okolí. Po dramatických příhodách,
v nichž se projeví rozdílné povahy obou sester, se Huston za Kanea
provdá, ale jejich láska musí překonat vzájemnou nedůvěru pramenící
z jejich odlišného společenského postavení.

Dönhoff, Tatjana. Gustloff: příběh největší námořní katastrofy všech
dob 30. leden 1945.
V Gdaňském zálivu kotví Wilhelm Gustloff, loď snů třicátých let, jež je určena
k přepravě pasažérů. Má odvézt tisíce uprchlíků před postupující Rudou
armádou. Loď má plout do německého přístavu v Kielu. Mladá pomocnice
námořnictva Erika Galetschky z Königsbergu se v přístavu Gdyně setkává se
svým milým Helmutem Kehdingem, který má na Gustloffu převzít velení.
V poslední minutě se Erika tajně dostane na palubu, a to i proti vůli
nadřízených. Zcela přetížená loď opouští přístav bez potřebného doprovodu a ochrany.
Zatímco se velitelé ještě dohadují o své kompetence, zasáhne loď ruské torpédo. Jen malá
část z více než deseti tisíc pasažérů přežije tuto největší námořní katastrofu v dějinách
lidstva.

Drašar, Jiří: Cesta ohněm a jiné povídky
Jeden z vítězů soutěže Hledá se autor bestselleru přichází se svou první
knihou povídek. Příběhy a postavy, které jsou obyčejné jen zdánlivě, vás
pohladí po duši a možná vám budou i trochu povědomé. Pětice povídek je
doplněna intermezzy.

Dušek, Milan: Jen přes mou mrtvolu
Deset kriminálních příběhů.

Enoch, Suzanne: Lekce lásky
Alexandra Gallantová je velmi dobrá guvernantka. Nebýt nešťastné události, která
ji potkala v předchozí rodině, nikdy by se nenechala zaměstnat u Luciena
Balfoura, ďábelsky přitažlivého hraběte s ďábelskou pověstí. Lucien si Alexandru
najal, aby zasvětila jeho sestřenici do pravidel společenského chování,ale jeho
svůdná slova a vášnivé polibky naznačují, že má v plánu i něco jiného....

Etzold, Veit: Final Cut
Vrah,

který

si

počíná

jako

počítačový

virus:

je

neviditelný

a všudypřítomný. Říká si Bezejmenný a jeho činy vyvolávají hrůzu
a strach po celém Berlíně. Vrchní komisařka Clara Vidalisová a její tým jsou
v oddělení patopsychologie pro těžké případy kompetentní, ale postupy
tohoto zločince vyrážejí dech i jim. Pachatel vždy geniálně navede
vyšetřovatele na falešnou stopu. Teprve postupem času si komisařka
uvědomí, že vrah svou děsivou hru nehraje s policií, ale pouze s ní
samotnou.

Fielding, Joy: Nic mi neprozrazuj
Jess Kosterová je mladá ambiciózní prokurátorka. Na profesionálním poli
sklízí velké úspěchy, zatímco v soukromém životě má problémy
s nevyrovnaným vztahem k vlastní rodině a bývalému manželovi. Do
jejího života zasáhnou dvě tragické události - neobjasněné zmizení matky
a osud klientky, kterou zastupuje.

Flynn, Gilian: Temné kouty
Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly oběťmi
„satanistické vraždy“ v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila
a u soudu se proslavila svědectvím, že je zabil její patnáctiletý bratr Ben.
O pětadvacet let později ji vyhledají členové neoficiálního spolku
zaměřeného na známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící
o Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické minulosti něco
vydělá…

Fojtová, Věra: Čas havranů: historický román z doby pobělohorské
Valašsko, 1. polovina 17. století. Na pozadí historických událostí pobělohorské
doby a násilné rekatolizace, v čase tajných evangelických bohoslužeb, se
odvíjí příběh lásky evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery
zchudlého svobodníka Jury Sívka.

Fossum, Karin: Kdo miluje jinak
Osmá kniha série Konrad Sejer. Empatický a strhující portrét společnosti,
viděný z úhlu slabých a odstrkovaných. Manželé naleznou při nedělní
procházce lesem tělo mrtvého chlapce a uvědomí si, že na parkovišti
zahlédli prchajícího muže. Pak zmizí další chlapec a rozuzlení případu se
zdá být v nedohlednu.

Francková, Zuzana: Soukromý ráj
Snad každá dívka sní o tom, že najde toho pravého a vybuduje
si s ním jakýsi malý, čistě soukromý ráj. Veronice se její sen splnil, když
potkala Radka a hned po svatbě začali přebudovávat staré, zanedbané
hospodářství na ekologický statek, plný zvířat a hlavně vzájemné lásky. Když
už se konečně po vší té dřině zdálo, že jsou na nejlepší cestě, udeřil tvrdě
osud a teprve teď čeká mladou ženu opravdová zkouška odvahy a bude
záležet jenom na ní, jak se s výzvou vypořádá.

Frýbort, Pavel: Karneval trpaslíků
Humoristický román se odehrává v malém českém městečku, jehož
poklidnou atmosféru naruší vlna skandálů. Číšník Vendelín ví o dění ve
Smrčí téměř vše, ale nenapadne ho, že se díky tomu může stát důležitou
osobou. Snaží se ho využít volební manažer v boji o místo starosty, ale
i různí podnikatelé pro své plány. Mokřina za městečkem prý skrývá léčivé
prameny a hernu s nočním erotickým klubem proti kostelu povolil starosta,
protože se nechal uplatit. Je to všechno pravda?

Gardner, Erle Stanley: Hop, nebo trop : detektivní příběhy
Donalda Lama a Berty Coolové
Čtvrtá

kniha

série

Detektivních

příběhů

Donalda

Lama

a Berty Coolové. Na rybách, kam si původně přijeli odpočinout,
potkají Berta Coolová a Donald Lam doktora Devaresta. Slovo
dá slovo a z náhodného známého se vyklube nový klient jejich
detektivní kanceláře, pro něhož mají vyšetřit krádež šperků
z uzamčeného trezoru. Zpočátku vypadá případ jednoduše,
jenže pak je doktor Devarest zavražděn a Donald má opět co
dělat, aby tento případ nestál život i jeho... Erle Stanley Gardner píšící pod pseudonymem
A.A. Fair

Gehm, Franziska: Chladné ostří
Na dřevěném ostrůvku uprostřed jezera je nalezena pobodaná dívka.
Nikdo netuší, kdo mohl šestnáctileté Floře tak ublížit. Policie objeví
spoustu stop, přesto se jí nedaří pachatele dopadnout. Opravdu si Flora
z noci, kdy byla napadena, nic nepamatuje? Nebo snad mlčí úmyslně?

Goolrick, Robert: Oddaná manželka
Rok 1907, Wisconsin. Na zasněžené nádraží přijíždí Catherine Landová,
aby se poprvé setkala se svým budoucím manželem Ralphem. Osamělý,
tvrdý muž se rozhodl opatřit si oddanou manželku na inzerát – ale krásná
žena, kterou uvítá, tak rozhodně nevypadá. Navzdory podezření k sobě
Catherine přijme, a tím se vydá na milost její kráse a vášni. Neví ale, že
pro něj novomanželka chystá také jed. Catherine i Ralph před sebou
skrývají strašná tajemství, a nic není takové, jak se zdá.

Grisham, John: Přiznání
Devět let čeká Donté Drumm – mladík tmavé pleti ze Slone, obviněný
a odsouzený za znásilnění a brutální vraždu bělošské dívky Nicole
Yaberové – v cele smrti na den, kdy bude popraven. Právě tak dlouho
bojuje jeho právník o zvrácení rozsudku. Když už se zdá, že popravu nic
neoddálí, přizná se v jiném městě presbyteriánskému pastorovi skutečný
vrah, Travis Boyette, k činu, za který má být Donté popraven. Začíná boj
s časem a především s policejní a soudní mašinerií – ta však už dávno
neslouží spravedlnosti, ale mnohem spíš osobním a kariérním ambicím
politiků a policistů: pokud někdo jejich postavení ohrozí, neváhají ho
obětovat – i kdyby šlo o život nevinného člověka.

Hanibal, Jiří: Kat lidumil
Nový

historický

román

českého

autora

vypráví

pravdivý

příběh

obdivuhodné osobnosti a význačné postavy dějin – Karla Hussa
z

Chebu,

který

se

dokázal

vzepřít

svému

životnímu

údělu

i předsudkům a názorům své doby. Tento samouk, na svou dobu
mimořádný vzdělanec, se z kata stal uznávaným léčitelem, znalcem
mineralogie a významným sběratelem.

Hindráková, Hana: Dobrovolnice
Amélie objeví inzerát na práci dobrovolnice v uprchlickém táboře
Kakuma v Keni. Zaplatí poplatek, ale po příletu zjistí, že naletěla
podvodníkům. Začne pomáhat ve slumech, kde panují otřesné
podmínky. Navíc zde někdo unáší děti. Amélie zkusí pátrat, netuší
však, jaké nebezpečí jí hrozí. Jednoho dne procitne v chýši
v zakrváceném oblečení a vůbec nic si nepamatuje.

Hjorth, Michael: Učedník
Druhá kniha série Sebastian Bergman. Jedná se o druhý případ
znamenitého, ale nesympatického psychologa Bergmana. Dva brilantní
intelekty rozehrávají souboj na život a na smrt...

Howell, Hannah: Hříšník z Vysočiny
Jedenáctá kniha série, která líčí osudy členů rodiny Murrayů. Známý
sukničkář Tormand Murray se jednoho rána probudí vedle mrtvé milenky,
kterou někdo před smrtí krutě mučil.

Chase, Loretta: Skandální chování
Druhá kniha série Fallen Women. Skvělý anglický špion James
Cordier

se

po

skončení

napoleonských

válek

touží

vrátit

k poklidnému životu v Londýně, ale místo toho je vyslán na svou
poslední misi do Benátek. V romantickém městě má proslulé
kurtizáně ukrást dopisy, které kdysi vzala svému manželovi.
Přitažlivá Franceska Bonnardová si vybírá nejbohatší milence, žije
v přepychu a doufá, že po skandálním rozvodu ji prožité zklamání už
navždy uchrání od touhy zamilovat se. Ani James netuší, že
tentokrát bude poprvé sám oloupen - že v Benátkách ztratí svoje
srdce...

Christie, Agatha: The Plymouth Express - ANGLICKY
Tři detektivní povídky (Expres do Plymouthu, Greenshawova kratochvíle, Dům
v Širázu) od hvězdy tohoto žánru Agatky Christie. Česko anglické bilingvní
vydání.
Jeffries, Sabrina: Provdaná za vikomta
Pátá kniha pentalogie Swanleyovy neprovdané dcery (volně navazuje na
romány "Nebezpečná láska", "Nečekaná láska", "Nevydařená pomsta"
a "Tanec vášní"). Abigail Mercerová se má znovu setkat s vikomtem
Spencerem Lawem, s nímž se seznámila v Americe a posléze s ním
uzavřela sňatek v zastoupení. Nadšení půvabné novomanželky záhy
vyprchá, protože vikomt sňatek popírá! Jako východisko z nouze nabízí
Abigail dohodu: budou předstírat, že jsou manželé, dokud se mu nepodaří
najít nezvedeného mladšího bratra, který má tuto ošemetnou záležitost na
svědomí. Polibek, kterým mají dohodu zpečetit, však zkomplikuje Spencerovo rozhodnutí...

Johnson, Susan: Dočasná milenka
Když začala londýnskými salony kolovat zpráva, že Dermott Ramsay má
novou milenku, všichni zívali nudou. Od proslulého sukničkáře nikdo nic
jiného nečekal. Co ovšem přivedlo znuděnou smetánku k úžasu, bylo
jméno jeho vyvolené. Isabella Leslie byla krásná a nesmírně bohatá dáma,
která

však

před

povrchními

radovánkami

upřednostňovala

knihy

a mapy. Jak je možné, že skončila v náručí vyhlášeného prostopášníka?

Jones, Belinda: Akademie lásky
Novinářka Kirsty Baileyová má stálého přítele, který si příliš nepotrpí na
láskyplná vyznání. Přestože jí romantika ve vztahu chybí, zdá se, že se
smířila s nynější situací. Pak ji ale šéfredaktorka časopisu, ve kterém
pracuje, pošle do majestátního benátského paláce, v němž sídlí tak zvaná
Akademie lásky. Kirsty má dokázat, že tahle "škola pro nezadané" je ve
skutečnosti agentura zprostředkující sexuální služby, a netuší, že právě tady dostane svou
"lekci romatiky"...

Jones, Sherry: Královská krev
Provensálsko ohrožují nepřátelé a rodině hraběte Berenguera hrozí
hlad. Nejstarší dcera Markéta po boku francouzského krále Ludvíka
musí nejen ochránit rodinu, ale vzepřít se i ctižádostivé tchyni, Blance
Kastilské, čelit odvěkému sporu s Anglií, kde je její sestra Eleonora
královnou. Sancha a Beatrix, mladší sestry, nezůstanou pozadu. Která
z těch čtyř v boji o moc získá nejvíc, která si kromě slávy vydobude
i vlastní štěstí?

Jordan, Ricarda: Ranhojička
Mohuč, 1330. Porodní bába Rachel spěchá k porodu a na ulici najde
rodící

ženu.

Mladá

matka

umírá

a

Rachel

přinese

sirotka

k majetné rodině von Speyerových, kde je Lucie vychovávána společně
se stejně starou Leou. Když po letech vypukne v Mohuči mor, zřizuje
Lucie - která byla v domě von Speyerů zasvěcena do tajů arabské
medicíny - společně s morovým lékařem Clemensem von Treist "morový
dům", v němž pečují o nemocné. Lucie si brzy získá úctu jako ranhojička,
ale pak se nálada ve městě změní a ona musí uprchnout bez milovaného
Clemense...

Kaiser, Maria Regina: Arsinoé
Arsinoé, Caesarova milenka, odpůrkyně Říma a Kleopatřina sestra. Žila stále
v Kleopatřině stínu, ale naděje na egyptský trůn se nevzdala. Kleopatra si
byla vědoma jejího vlivu na Caesara i Marka Antonia, kterého pověřila, aby ji
sprovodil ze světa...
Kelly, Cathy: Jednou provždy
V městečku zvaném Carrickwell žily tři ženy, které si myslely, že mají svůj
život báječně naplánovaný. Ctižádostivá Mel s báječnou kariérou, laskavá
Daisy toužící po miminku a prchlivá Cleo připravená nastoupit po
dokončení hotelové školy do rodinného podniku. Zčistajasna je všechno
jinak a jejich životy se začínají měnit...

Kessler, Leo: Jatka u Salerna: z historie pluku SS Wotan
Dvacátý román z cyklu SS Wotan. Září 1943, spojenecká vojska se vyloďují
poprvé na evropské pevnině, na plážích u Salerna. Zdá se, že proti nim
stojí pouze italská armáda. Jenže nedaleko se nachází úderný pluk SS
Wotan se svými obrněnci, který se právě přeskupuje po tříměsíčních bojích
v Rusku, a jeho velitel Geier si v touze po generálských hvězdách umíní, že
smíšené jednotky Britů a Američanů zatlačí z pláží zpět do moře. Ale
nebude to tak jednoduché, situaci komplikují Italové, kteří se rozhodnou
svým někdejším spojencům postavit.

King, Catherine: Skryté touhy
Osiřelá Olivia je svěřena do pěstounské péče tyranskému strýci. Nic netušící
dívka je bohatá dědička a vypočítavý krachující strýc ji násilím provdá za
svého syna, aby zachránil svoji i jeho budoucnost. Olivia trpělivě snáší
manželovo pití i bití a z domu uteče až ve chvíli, kdy má jako výhra v kartách
připadnout cizímu muži.

King, Stephen: Zelená míle
Příběh se odehrává ve věznici Cold Mountain, kam jsou transportováni
odsouzenci na smrt. Mezi nimi je i John Coffey, který byl odsouzen za smrt
dvou malých dívek. Jeho poslední cesta se však podobá zlému snu...

Klevisová, Michaela: Kocour z Montmartru
Druhá sbírka povídek o kočkách a jejich lidech z pera známé autorky
detektivek Michaely Klevisové vypráví veselé i dojemné příběhy kočičích
hrdinů, které se proplétají s těmi lidskými. Volně navazuje na sbírku
povídek "Čekání na kocoura".

Klevisová, Michaela: Čekání na kocoura: příběhy o kočkách a jejich lidech
Alice složitě hledá cestu k dospívající dceři, Delfína už nechce být dál single,
Théo těžce nese stěhování z venkova do města, malý David se musí smířit s
rozvodem rodičů... Jedno mají všichni hrdinové společné: lásku ke kočkám.
Čtrnáct křehkých příběhů o vztazích lidí, kterým autorka přezdívá „kočkaři“,
vám vykouzlí úsměv na rtech a zároveň vás i dojme. Volně navazuje sbírka
povídek "Kocour z Montmartru".

Kratochvíl, Josef: Případ znásilněných žen : skutečné kriminální
případy
Sbírka jednadvaceti kriminálních povídek napsaných podle skutečných
případů.

Kupka, Jiří S. : Válečná nevěsta
Příběh z válečného Londýna. Mladá žena musí volit mezi dvěma
bratry, které rozdělila válka.

L'Amour, Louis: Nečekaný odpor
Třetí příběh ze série Kilkenny. Trent nechal za zády divokou minulost,
zabral si kus půdy v horském údolí, zkrotil několik divokých koní a
vede poklidný život. Zanedlouho si však nárok na všechnu půdu
kolem blízkého městečka začal dělat rozpínavý statkář Bill Hale. Když
Haleovi synové zavraždí jednoho ze sousedů, nezbyde Trentovi nic
jiného než dát v sázku vlastní život.
Limrová, Karolina: Kukačka

Sedmnáctiletá Marie žije na ulici a živí se, čím se dá - především krádežemi. Při jedné z nich
je chycena, ale místo, aby byla předána policii, dostane na výběr. Když se bude vydávat za
Pamelu Kingovou, dědičku sítě čerpacích stanic King Petroleum, získá bohatství, o jakém se
jí ani nesnilo. Pokud odmítne, čeká ji život ve zdech důvěrně známého žaláře. Marie zvolí
první možnost a zjišťuje, že se ocitla v pasti, ze které vede jen jedna cesta, a ta ji může stát
život.

Lowell, Elizabeth: Zlatá klec
První kniha série St. Kilda. Když se Carolina, odbornice na sestavování
rodokmenů, pustí do nové zakázky, zneklidňují ji výhrůžky. Je jasné, že
pátrání po rodinné historii zemřelého senátora je někomu velmi
nepříjemné.

Naštěstí

Carolina

narazí

na

nečekaného

spojence,

pohledného a záhadného Dana. Co všechno hodlá Carolina riskovat, aby
odhalila tajemství rodu Quintrellů?

Marklund, Liza: Prime time
Čtvrtá kniha série Annika Bengtzonová. Annika Begtzonová, novinářka
pracující v kriminální rubrice Večerníku, je vyslána získat podrobnosti o
vraždě celebrity showbyznysu – došlo k ní na zámečku nedaleko
Stockholmu, obětí je populární moderátorka televizní talkshow Michelle
Carlssonová. Společně s ní bylo na místě dvanáct osob, pachatelem
může být kdokoli z nich. V průběhu pátrání Annika zjistí, že
obdivovanou star téměř všichni z branže nesnášeli.

Matthews, Carole: Zabouchnutá do tebe
Kadeřnice Janie Johnsonová se rozešla s dlouholetým přítelem
a přestěhovala se na venkov, kde bydlí ve starém rázovitém domečku
jenom s kocourem. Osamělý život, který vede, je však neustále
terčem někdy dobře míněných, jindy kousavých poznámek jejích
kolegyň a zákaznic. Po katastrofálním rande naslepo a zjištění, že její
bývalý partner čeká s novou přítelkyní dítě a bude se ženit, se Janie
nechá zlákat prospektem cestovní kanceláře, dá sbohem předvánoční
Anglii a vydá se na exotickou dovolenou do Afriky...

McClure, Ken: Tajemství
Desátá kniha série Steven Dunbar (volně navazuje na tituly "Dárce",
"Úskok",

"Diagnóza",

"Experiment",

"Havraní

oko",

"Neviditelný

nepřítel", "Bílá hrozba", "Ve vyšším zájmu" a "Záměna"). Steven Dunbar
přijde na stopu vraha své přítelkyně, která pracovala pro Lékaře bez
hranic. Pachatelem je pracovník pákistánské rozvědky...

McClure, Ken: Ve vyšším zájmu
Osmá kniha série Steven Dunbar (volně navazuje na tituly "Dárce",
"Úskok", "Diagnóza", "Experiment", "Havraní oko", "Neviditelný nepřítel"
a "Bílá hrozba"). Tým lékařů má v nejpřísnějším utajení zachránit život
prominentního pacienta. Jedním z členů je i profesor John Motram.
Jako odměna za práci se před ním otevírá šance, na jakou čekal celý
život: možnost prozkoumat zachovalá těla vojáků, kteří zemřeli ve 14.
století během morové epidemie. Doktor Motram se však stane obětí
neznámého viru a zdá se, že jeho nehoda souvisí s dalšími úmrtími.
Případu se ujme vyšetřovatel Steven Dunbar...

McEwan, Ian: Černí psi
Román se na půdorysu rozpadlého vztahu mladých manželů, kteří
v mládí krátce zahořeli pro komunistickou myšlenku, zabývá tématy hlubšími
a

její

existenciální

rozměr

výrazně

přesahuje

prvoplánovou

kritiku

společenských utopií. Na nevšední zážitek, jenž se mladému páru přihodí
během nekonvenční svatební cesty po francouzském venkově, zareagují oba
po svém a jejich láska toto bytostně odlišné vnímání světa neunese.

McNab, Andy: Agresor
Osmá kniha série Nick Stone. Přestože agent Charlie trpí nevyléčitelnou
chorobou, nechá se najmout do zpravodajských služeb na zdánlivě
jednoduchý úkol – ukrást dokumenty z trezoru vlivného politika. Na pomoc
mu přispěchá dávný přítel Nick. V tu chvíli ani jeden z nich netuší, do jak
nebezpečné hry se pustili. Nejenže čelí obvinění z vraždy, ale hlavně musí
bojovat o holý život.

McNab, Andy: Mstitel
Třetí kniha série Zelenáč: výbušné, rychle se odehrávající a napínavé
dobrodružství nabité autentickými podrobnostmi ze služby Andyho McNaba
v SAS (navazuje na tituly "Zelenáč" a "Odplata" a pokračuje titulem
"Hrozba"). Danny s Elenou a Dannyho dědečkem Fergusem Wattsem,
bývalým expertem SAS na výbušniny, jsou tentokrát zataženi do tajné
operace MI5, která má odhalit původce sebevražedných atentátů.
Merle, Robert: Až delfín promluví
Robert Merle, jeden z nejvýraznějších francouzských spisovatelů druhé
poloviny 20. století, tentokrát opouští rodnou Francii a vypráví příběh vědce
Sevilly, jenž provádí výzkum v delfináriu na Floridě. Hlavními hrdiny románu
jsou však dva delfíni, které Sevilla naučí mluvit. Zajímavý vědecký
experiment se ale nečekaně zkomplikuje ve chvíli, kdy se do projektu vloží
armáda, která by ráda zneužila inteligenci delfínů k rozpoutání třetí světové
války.

Michaels, Fern: Důvěrné tajnosti
Trinity zplodili její privilegovaní rodiče jen proto, aby si zajistili vhodného dárce
kostní dřeně pro prvorozenou těžce nemocnou dceru. Druhé děvčátko pak odstrčí
k pěstounům. I přes kruté dětství vyroste z Trinity sebevědomá a okouzlující žena.
Jednoho dne ji vypátrá sympatický právník Jake s vážným varováním: krkavčí
matka totiž chystá další úder...

Mlynářová, Marcela: Chalupářkou z donucení
V knize popisuje oblíbená autorka s pro ni typickou notnou dávkou humoru
příhody, slasti a strasti rozvedené ženy se třemi dětmi v době, kdy se sama
pustila do budování rekreačního objektu. Autorka knih Důchodkyně nestřílejte,
V padesáti na začátku, Kdo nehřeší, nežije a dalších jistě potěší i touto knížkou.

Murakami, Haruki: 1Q84
První a druhá kniha trilogie 1Q84. Aomame pracuje jako fyzioterapeutka
a nájemná vražedkyně. Tengo je spisovatel a matematik. Tito dva bývalí
spolužáci se setkají po dvaceti letech ve světě, který se zničehonic změnil,
a který Aomame pojmenovala 1Q84. Název (1Q84) odkazuje na jiné slavné
dílo, a sice román 1984 George Orwella. V japonštině má totiž Q stejnou
výslovnost jako devítka, takže se z tohoto hlediska jedná zároveň i o jakousi
slovní hříčku. Má naznačovat nepatrnou, ale přesto velmi podstatnou změnu,
jež má obrovské následky.

Nagy Štolbová, Tereza: Dcera padajícího listí : příběh o duši, která přežila
díky lásce
Autorka místy až s brutální upřímností a citovou hloubkou líčí dětství dítěte,
které opustila matka, ocitlo se v ústavu a poté v péči adoptivních rodičů.
Pohled dítěte, které naráží na zeď nedorozumění, je vylíčen velmi sugestivně.
Toto rané trauma a život bez mateřské lásky měly dalekosáhlé důsledky na
psychiku holčičky a později dospívající dívky v podobě velkého osamění,
mentální anorexie, sebepoškozování a sebevražedných tendencí.

O'Neill, Patricia L.: Faraonka
Krásná a nadaná Hatšepsut se připravuje na roli budoucí královské
manželky. Když je však vyvolený ženich zabit, musí si vzít jeho
násilnického bratra Thutmoseho. Aby se vyhnula surovostem, jaké
zažila o svatební noci, najde manželovi milenku. Ta se mu ovšem stane
osudnou a Thutmose zemře. Po jeho smrti je Hatšepsut jedinou nadějí
na záchranu Egypta.

Obermannová, Irena: První věci
Sedm příběhů o důležitých změnách v ženském životě i těle. Sedm
různých hrdinek postupně zažívá zmatky dospívání, první lásku. Každá
z nich je jiná, přesto dala autorka všem stejné jméno Ofélie,
symbolizující archetyp ženské něhy, lásky, ale i tragiky. Všechny ženy
jsou Ofélie a věk na tom nic nemění, říká Irena Obermannová.

Okudžava, Bulat: Uprazdnennyj teatr (zrušené divadlo) RUSKY
Román líčí s typickým okudžavovským humorem osudy rodiny
komunistických svatých, kteří se stali oběťmi bolševické revoluce. Popis
prvních dvaceti let existence sovětského státu autor ozvláštňuje
vypravěčským stylem: složité procesy porevolučního vývoje líčí
z pohledu šestiletého až dvanáctiletého chlapce.

Patricio, Anna: Otrokyně od Nilu
Kiya je jednoho dne unesena do osady v hloubi džungle, tam živoří
jako otrokyně. Po vysvobození se jí ujme kněz stojící vysoko
v egyptské církevní hierarchii. V jeho domě se dívka setká s Josefem,
pohledným sloužícím, a vzniká mezi nimi víc než pevné pouto.

Patterson, James: Pátý jezdec
Pátá

kniha

série

Ženský

vyšetřovací

klub.

Lindsay

Boxerová

z oddělení vražd sanfranciské policie obdrží zprávu o tom, že maminka nové
členky jejich Klubu zemřela v nemocnici, právě když ji měli uzdravenou pustit
domů. Při snaze odhalit příčinu podezřelého úmrtí vyjde najevo, že k něčemu
podobnému v tomto zdravotním středisku nedošlo poprvé. Personál
nemocnice však brání pověst ústavu za každou cenu a Ženský vyšetřovací
klub svádí urputný boj s časem, aby zachránil nic netušící pacienty.

Patterson, James: Soukromá pravidla
První kniha série Jack Morgan. Jack, bývalý agent CIA, řídí úspěšnou
detektivní agenturu. Právě vyšetřuje případ zavraždění školaček, když
dostane zprávu, která ho osobně zasáhne...

Pittnerová, Vlasta: Babičky
Sedm příběhů, sedm hlavních hrdinek, sedm různých osudů skrývá dramata,
která vycházejí z bohatství i chudoby, životních snů i nesplněných přání.

Plaidy, Jean: Ludvík Milovaný
První kniha série Francouzská revoluce. Francie dychtivě očekává den,
kdy mladý král, Ludvík XV., dosáhne zletilosti a vymaní se z područí
svých ministrů. Země doufá, že Ludvík vrátí Francii slávu a blahobyt.
Jeho však spíše vzrušuje lov a hazardní hry, než aby si všímal boje
o moc, který probíhá na jeho vlastním dvoře, a nejeví o vládu zájem.
Brzy okusí smyslná potěšení, která mu nabízí řada dychtivých milenek,
od něžných krásek až po slavnou markýzu de Pompadour. A Francii
nezbývá než přihlížet, jak jejich krále ovládají ženy... Sémě revoluce začíná pomalu klíčit.
Jak ještě dlouho zůstane Ludvík milovaným?

Potter, Alexandra: Není přání jako přání
Londýňanka Heather se vyrovnává s nevěrou bývalého přítele, po němž jí
zůstaly jen hořké vzpomínky a nesplacený byt. Jednoho dne potká cikánku,
která jí vnutí vřes pro štěstí, který prý splní všechna přání. Svět se jako
mávnutím kouzelného proutku začíná měnit a život se rozjasňuje. Heather je
zaskočená tím, co se děje. Ale když do rodinného života zasáhne vážná
nemoc otce, usoudí, že je nejvyšší čas na vřes zapomenout a ujasnit si
priority.

Probst, Jennifer: Manželský omyl
Třetí kniha série Manželství s miliardářem. Některé věci se zřejmě nikdy
nezmění. Například to, že Carina Conteová je v očích rodiny stále ještě
malou holkou. Ačkoliv nedávno dokončila vysokou školu...

Procházková, Lenka: Bílý klaun
Od chvíle, kdy se autorčiným zásadním tématem staly takzvané církevní
restituce, se její kritické články objevují už jen na internetových serverech.
Texty obsažené ve sbírce jsou důkazem toho, že jejich autorka převzala
otcovo krédo, že politika má být pro každého a že: Nic není ztraceno,
dokud to nevzdáme my sami. Kniha obsahuje mimo jiné i znění
archivních dokumentů (trestní oznámení na členy vlády Petra Nečase i na
kardinála Dominika Duku) včetně dopisů odeslaných papeži Benediktovi
a papeži Františkovi.
Quinn, Julia: Ztracený vévoda z Wyndhamu
První kniha série Dva vévodové z Wyndhamu. Grace pracuje jako
společnice

obávané

a

nesmlouvavé

vévodkyně

z

Wyndhamu

a postupně se začíná smiřovat s myšlenkou, že ji v životě nic nečeká.
Když se pak objeví Jack Audley, vysloužilý kapitán a možná i pravý
vévoda z Wyndhamu, obrátí se její život vzhůru nohama. Dokáže
překonat vévodkynin odpor i vlastní obavy? Anebo si Jack vezme lady
Amélii, která mu byla předurčena už v kolébce?

Rampichová, Zuzana: Příliš vysoké podpatky
Každého dříve či později doženou důsledky jeho vin. O tom se během
pouhého týdne přesvědčí osazenstvo jednoho uzavřeného oddělení v malé
nemocnici. Ať už jde o lži, anebo naopak o jejich odhalování, o podvádění,
krádeže, předstírání či žárlivost, následkům nakonec neujde nikdo. A
zoufalá snaha o jejich zastření vede nakonec až ke smrti půvabné Tiny...

Rees, Jo: Láska, čest a prachy
Frankie odhalila něco, co neměla, a když najde spolubydlící zavražděnou,
ví, že musí zmizet. Gold se dozví jméno svého otce, ba i to, že oslepil její
matku a ji dal k adopci. Emma přišla o milovaného manžela, který údajně
spáchal sebevraždu... Tyto tři ženy spojuje jediný cíl: pomstít se
bezohlednému muži, který je připravil o vše.

Reilly, Matthew: Pekelný ostov
Čtvrtá kniha série Shane Schofield (volně navazuje na romány "Polární
stanice", "Základna 7" a "Strašák"). Kapitán Schofield zvaný Strašák má
se svým družstvem přistát na mateřské letadlové lodi Nimitz, s níž
velitelství ztratilo kontakt. Krátce po přistání na tým zaútočí nejnovější
tajná zbraň vyvíjená na Pekelném ostrově – živé bojové stroje. Jenže
Strašák netuší, že tohle je pouze zahřívací kolo a že teprve po něm na ně
čeká nepřítel nad nepřítele...

Remarque, Erich Maria: Stanice na obzoru
Raná

próza

proslulého

autora

o

bouřlivém

životě

automobilového závodníka a jeho složitém hledání sebe sama.

mladého

Robb, J. D. : Neprůstřelné alibi
Třicátá první kniha série Smrtící--. Po návratu z dovolené čeká na
policistku Evu Dallasovou v New Yorku tvrdý oříšek: série zdánlivě
nesouvisejících vražd bez motivu, provedených zvláštním způsobem. Eva
zjistí, že stopy vedou ke dvojici mladíků z bohatých rodin, kteří zabíjejí
čistě pro zábavu a navzájem si poskytují alibi. Hledá důkazy, které by
o jejich vině přesvědčily soudce, neví však, že se sama má stát další
obětí.

Robb, J. D. : Smrtící posedlost
New York padesátých let 21. století... Vrahové, kteří v noci vtrhli
k rodičům malé Nixie, je nelítostně zmasakrovali. Devítiletou dívenku
zachránilo jen to, že se zrovna šla napít a v osudnou chvíli nebyla
v posteli. Případem je pověřena Eva Dallasová, nápomocni jsou jí nejen
kolegové, ale hlavně její extravagantní miliardářský manžel Roarke. Brzy
vyjde najevo, že vražda souvisí s dalšími. Mohla by s tím mít něco
společného profese zavražděného? Právníci nemívají o nepřátele
nouzi...
Roberts, Nora: Dům na útesu
Román o sbližování dvou lidí. Eliho a Ambru svedl osud dohromady, našli
útočiště v domě jeho babičky. Jenže život v podivném domě, obestřeném
legendou o pokladu, začne být nebezpečný...

Roberts, Nora: Manželská repríza
Druhá kniha série Rodina Stanislaski. Sydney vyrůstala v lepší společnosti
plné přetvářky, ale po bolestivém rozvodu se rozhodne věnovat se firmě,
kterou zdědila po dědečkovi. Setkání s temperamentním Michailem
Stanislaskim je pro ni šok. Snaží se udržet si od něj odstup, protože v ní
Michail probouzí znepokojivé pocity, ale čím víc času s ním tráví, tím víc
propadá jeho kouzlu…

Robošová, Barbora: Na stejné lodi
Tereze táhne na třicet, ale dospěle, natož úspěšně nebo spokojeně, si
rozhodně nepřipadá. Od svých vrstevnic se nechtěně v mnohém
odlišuje a cítí se kvůli tomu jako outsider. Má pocit, že ze svojí pozice
by se měla ostatním pořizovat. Trápí jí i výčitky svědomí za svoje
jednání před mnoha lety. Chybí jí ti praví lidé kolem sebe, zatímco ti
nepraví jí jaksi přebývají....

Rychtecká, Karolína: Divoký leknín
Blanka de Rougille prožívá se svou starší sestrou dětství na
venkovském zámku v Burgundsku. Život tam plyne poklidně, ale
zdánlivou idylku narušují rodinné vztahy. Otec nemá mladší dceru
rád a trestá ji za ty nejbanálnější prohřešky. Starší dceru Rosalindu
nekriticky zbožňuje a omlouvá všechny její nedostatky. Blanka se
bouří, navzdory zákazům utíká ze zámku a při jednom ze svých
výletů je přepadena a znásilněna. Trvá dlouho, než se z krutého
zážitku vzpamatuje, vzápětí však následuje tvrdý trest. Otec ji
odveze do kláštera a hrozí, že ji tam nechá navždy. Naštěstí se Rosalinda vdává a na její
svatbě Blanka nemůže chybět...

Sansom, C. J. : Vladař : detektivní román z doby Jindřicha VIII.
Třetí kniha série Matthew Shardlake. Na podzim roku 1541 zamířil
anglický král Jindřich VIII. na královskou vizitaci do Yorku, aby zde
zastrašil vzpurné poddané. Do Yorku cestuje i právník Matthew
Shardlake se svým pomocníkem Jackem Barakem. Kromě právní
pomoci má zajistit bezpečnost důležitého vězně, jenž má být
převezen k výslechům do Londýna. Vražda yorského sklenáře spustí
řetězec událostí, jimiž se právník zaplétá do tajemných souvislostí,
které sahají k samotné královské rodině. Narazí na tajné dokumenty,
které by v konečném důsledku mohly otřást i samotným trůnem
Tudorovců…

Simmons, Dan: Ohně z ráje
"Ohně z ráje" jsou horor, který se nebere úplně vážně, ale cožpak se
můžeme divit, když jedním z hrdinů je Samuel Clemens aka Mark Twain?
Autor

tentokrát

vypráví

o

střetu

nového

a

starého,

o boji prapůvodních sil, ale také o tom, jak mohou jednomu miliardáři hatit
plány jeho tři milenky, mrtvoly hotelových hostů v golfových jamkách a
dvousetkiloví havajští extremisté…

Slaughter, Karin: Podlost
Pátá kniha série Will Trent (volně navazuje na tituly "Triptych", "Nic
nebude jako dřív", "Genesis" a "Hřbitov nadějí"). Matka agentky
Faith Mitchellové nezvedá telefon. Na dveřích je krvavý otisk dlaně.
A uvnitř je to ještě horší: na podlaze prádelny leží mrtvý muž,
uprostřed obývacího pokoje stojí jiný muž se zbraní v ruce a další
právě utíká zahradou. Faith vidí všude kolem sebe naprostou
spoušť. Bohužel však nikde nevidí svou matku... Když vše skončí,
Faith se marně snaží najít odpovědi na bezpočet otázek, které se jí
honí hlavou. Nejprve ovšem musí zjistit, kam se poděla matka. Byla
Evelyn unesena? Zavražděna? K nalezení pravdy bude Faith
potřebovat pomoc Willa Trenta a Sáry Lintonové, mimo jiné i proto, že sama byla dočasně
suspendována. Pro detektivy je nyní svědkyní. A také podezřelou...

Steel, Danielle: Domov
Cooper Winslow, nestárnoucí filmový idol a donchuán, jehož nesčetné
pletky vstoupily do hollywoodských dějin, se jednoho dne dozvídá hořkou
pravdu: jeho okázalý životní styl ho přivedl na mizinu. A tak Coop ve
svých sedmdesáti letech nemá příliš na vybranou: buď se rozloučí s
milovaným, ale nákladným domovem, nebo se na poslední chvíli pokusí
ušetřit, kde se dá. Volba padne na druhé řešení a zanedlouho se ke
Coopovi stěhují noví nájemníci - Jimmy a Mark. Rozmanitá trojice
sousedů, kteří by se za normálních okolností zřejmě vůbec nesetkali, se
postupně sžívá. V elegantním kalifornském sídle se začne dít cosi nečekaného…

Sten, Viveca: Ve vyšších kruzích
Druhá kniha série Vraždy na Sandhamnu. Román o kriminálním
inspektorovi Thomasi Andreassonovi a právničce Noře Lindeové. Na
Sandhamnu se ozve výstřel ze startovní pistole. První překročí
startovní čáru velká plachetnice Swan, ale nečekaně zpomalí a změní
směr. Někdo zastřelil kapitána, přímo na otevřeném moři...

Stipson, Tess: Co je tvoje, je i moje
Grace Hamiltonová je dítě štěstěny. Na co sáhne, to se vydaří. Avšak
to, po čem touží ze všeho nejvíce, mít nemůže: vlastní dítě. Tato
nenaplněná touha se plíživě přemění v posedlost. A pak se z Ameriky
nečekaně vrátí její sestra. Susanna je rozený smolař. Na co sáhne, to
se zkazí. Ale děti mít může. Setkání obou sester je zprvu jako setkání
dvou bytostí z rozdílných planet. Přesto se dokáží shodnout na jedné
věci: Susanna se stane náhradní matkou Graceina dítěte. Zádrhel ale
nastane ve chvíli, kdy se Susanna rozhodne, že si dítě nechá...

Stránský, Jiří: Balada o pilotovi
Novela, napsaná podle skutečné události, se odehrává v prvním
poválečném roce 1946. Hrdinou je pilot Emil Malík. Za války bojoval
v Británii a dostal se i do Sovětského svazu, kde ale nesplnil to, co od
něj kremelští vládci očekávali. Po válce se proto stává nepohodlným
i československým komunistům, kteří se už připravují na převzetí moci,
a chce odejít i s rodinou do Holandska. Politické drama se v novele
významného českého autora prolíná s milostným příběhem, ztrácením
a znovunalézáním lásky hlavního hrdiny a jeho manželky Karly.

Šabach, Petr: S jedním uchem naveselo
Knížka povídek úspěšného autora obsahuje šest nejlepších textů, který
vyšly v souborech edice Česká povídka nakladatelství Listen ("Miluj mě
víc", "Možná mi porozumíš", "Tenkrát za totáče", "Schůzky s erotikou",
"Leonardův kabinet", "Šťastné a veselé--") a čtyři povídky nové.
Zatímco starší povídkové texty vynikají typicky šabachovským
humorem a porozuměním pro city i vidění světa dospívajících, texty
nové mají vážnější charakter a jejich hrdiny jsou dospělí.

Šulc, Jiří: Operace Stonewall
Vánoce 1943: Německé námořnictvo zahajuje novou etapu svých
operací - z Dálného Východu vyplouvá pět osamělých, rychlých lodí
s cílem prorazit britskou námořní blokádu. I když to ještě netuší, osm
mužů z posádky bombardéru B-24 Liberator československé 311.
perutě RAF se stane klíčovými hráči celé operace. Jen na nich bude
záležet, zda nejdůležitější z pětice lamačů spojeneckou blokádou
pronikne.

Thorne, Laura: Medailon osudu
Rosaria žije se svou matkou v potulné skupině obchodníků
a kejklířů. Živí se jako prodavačka oliv, současně se ale velmi
zajímá o lékařství. Je zasnoubená s Raffaelem, polykačem mečů,
k němuž však cítí spíše sourozeneckou lásku. V noci totiž sní
o muži, jehož tvář jí připadá velmi povědomá. Při jedné ze svých
cest muže svých snů skutečně potká a vášnivě se do něj zamiluje.
Jejich cesty se však brzy rozejdou, aby se oba opět sešli za
okolností, které jejich lásce rozhodně přát nebudou...

Uher, František: Uprostřed sněžení
Krajina ležela pod sněhovým příkrovem. A aby ho nebylo málo,
neustále sněžilo. Problémy čekaly zejména svérázné obyvatele samot,
jichž bylo v okolí požehnané množství. Napilno měli i policisté.
Pachatelé závažné trestné činnosti i drobní delikventi jim nedopřávali
oddechu. Nedalo se vyloučit, že mezi některými nepravostmi existují
přímé souvislosti. Když zmizel obyvatel jedné samoty, začalo to být na
pováženou. Veškeré pátrání stále komplikovala tuhá zima...

Voosen, Roman: Motýlí dům
První kniha série Ingrid Nyströmová a Stina Forssová. Stina Forssová
opustí přítele a přijme práci ve městě Växjö, v provincii Smaland ve
Švédsku. Jen co se seznámí se svojí novou nadřízenou, čerstvě
povýšenou Ingrid Nyströmovou, je ve skleníku nalezen brutálně
zmrzačený Angličan Balthasar Melchior Frost. Kdo zabil starého
entomologa? A proč?

Walden, Laura: Posvátná přísaha
Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým otcem na Nový
Zéland. Jenže ten se k ní chová tak cize, že zklamaná dívka se
rozhodne odjet s nevlastním bratrem mezi Maory. Když Vivian
v posledním maorském hradišti vyslechne příběh starého Matui, začne
jí plno věcí konečně dávat smysl - a naopak se vynoří nové otázky.

Worth, Sandra: Dáma z růže: historický román z období války růží
Mladičká Isobel, chráněnka anglické lancasterské královny Markéty
z Anjou, je vášnivá, odvážná a velice krásná, a proto nemá o ctitele
nouzi. Ona však hluboce miluje sira Johna Nevilla z tábora Yorků, i když
tuší, že bude obtížné získat královnino požehnání. Je téměř zázrak,
když královna svolí, aby se Isobel provdala za úhlavního nepřítele,
třebaže za to Neville musí zaplatit veliké peníze. Všude kolem milenců
zuří nelítostná válka, která obrací bratra proti bratrovi a zanechává po
sobě města a vesnice srovnané se zemí. To však lásku Isobel a Johna
ještě víc posiluje.

Zusak, Markus: Posel
Jednoho dne vám začnou chodit hrací karty se zašifrovanými úkoly máte vstoupit do života cizím lidem a najít způsob, jak jim pomoci
v jejich nelehkém osudu. Nevíte, kdo vám karty posílá ani proč si vybral
zrovna vás. V této situaci se ocitá Ed Kennedy, devatenáctiletý taxikář,
který dělí svůj čas mezi kamarády a Audrey (do které je zamilovaný),
psa Portýra, hraní karet a svou práci. Ed na svých záchranných misích
schytá spoustu výprasků, ale s každým úkolem roste jeho schopnost
poradit si v každé situaci. Vyprávění upoutá situačním humorem
a trefnými komentáři dospívajícího hrdiny.

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

Anatomie pro výtvarníky: Kreslíme postavu
Trojrozměrný pohled na kosti kostry a svalový systém lidského těla,
objasnění různých pozic těla na mužské a ženské postavě a polohy
jednotlivých svalů; kreslící potřeby, materiály a vybavení. Výtvarné projekty
speciálně vybrané od profesionálních malířů umožní vyzkoušet si krok za
krokem nově nabyté vědomosti.

Feng-šuej: Dům a zahrada
Vysvětlení základních pojmů starého čínského umění života, metody
jak dosáhnout harmonie s okolím, základní pravidla zahrady.

Turistické průvodce:
27 až 31 tras s informacemi pro cyklisty i pěší turisty, mapka s barevným vyznačením cesty
a grafem jejího výškového profilu, čtyři stupně náročnosti výletů a rady,jak se na ně připravit.
Součástí jsou i zajímavosti o historických a kulturních památkách s kontakty a návštěvní
dobou, seznam tábořišť, cykloprodejen, informačních center...

Bednářová, Lenka: Háčkované šperky
Obsahuje

pracovní

postupy

na

háčkované

ozdoby,

šperky,

náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, brože.

Bílek, Jiří: Bílá místa české historie 2, 18. století : smutná
císařovna s pomněnkovýma očima
Obsahuje: dějiny Česka během 18. století – v knize najdete
historické události, pohled na vesnický život, zbojníci (Ondráš,
Juráš), selské povstání, dále historické osobnosti, česká šlechta,
čeští Jezuité; kacířství; Marie Terezie, Josef II., František Antonín
Špork, Antonín Koniáš, Giacomo Casanova....

Castelot, André: Královský trojúhelník - Diana z Poitiers,
Jindřich II. a Kateřina Medicejská
Nevšední osudy proslulé francouzské milenecké trojice – Jindřicha,
vévody Orleánského, jeho milenky, krásné Diany z Poitiers
a manželky Kateřiny Medičejské...

Clammer, Paul: Jamajka
Jamajka je jedním z nejkouzelnějších a nejživějších ostrovů v Karibiku –
úžasné zážitky, inspirativní fotografie, informace o aktivitách a přehled
nejzajímavějších míst.

Užitečné tipy a nejlepší doporučené trasy vám

dávají možnost sestavit si cestu podle svých představ.

Czupryn, Adriana: Švýcarsko
Podrobný turistický průvodce: cestování, turistika, informace, památky,
zajímavosti...

Čermák, Petr: Simona Stašová
Portrét pozoruhodné české divadelní a filmové herečky.

Devine, Bob: Aljaška
Podrobné informace o nejnavštěvovanějších lokalitách a památkách. Kniha
je doplněna poznatky z historie, kultury a současného života Aljašky. Dále
obsahuje: turistické informace, mapky, internetové adresy, informace
o přírodních památkách, přírodních rezervacích a národních parcích...

Dreyer, Eva Maria: Bylinky do kuchyně a jejich jedovatí dvojníci
Kniha nabízí možnost, jak spolehlivě poznat 90 všeobecně rozšířených
poživatelných planých rostlin a jak je odlišit od podobných jedovatých nebo
nepoživatelných druhů.

Fejtková, Darí: Prýmkování: výroba textilních šperků
Naučte se jednoduchou techniku, při které sešívání sutašek, což je
druh galanterních prýmků, a všíváním různých typů korálků vznikají
velmi originální výrobky.

Grant, R. G. : Bitvy
Výpravná encyklopedie je uceleným a skvěle obrazově dokumentovaným
záznamem dějin válečnictví. Představuje nejen kroniku legendárních bitev,
slavných vojevůdců, ale poskytuje i podrobné informace o používaných
zbraních a dobové vojenské technice.

Hall, Mari: Reiki
Komplexní průvodce pro léčbu více než osmdesáti běžných zdravotních
problémů, počínaje ekzémem a pocity úzkosti až po bolest zad, artritidu
a vysoký krevní tlak.

Knopp, Guido: Tajemství třetí říše
Doba nacismu trvala sice pouhých dvanáct let, ale jednou provždy ovlivnila
vnímání německých dějin. Z Hitlerovy říše vzešel teror, genocida a světová
válka. Mnoho aspektů třetí říše je dodnes záhadných a potřebují objasnit. A
právě těmto tajemstvím se Guido Knopp věnuje - faktům, která tehdy nesměla
být zveřejněna nebo byla odhalena až mnohem později.

Kubínek, Marek: Nový Zéland
Obsah: Nový Zéland, Fidži, Singapur, Malajsie, Thajsko, Laos, Kambodža, Asie
– zážitky z cestování. Putování po zemích jihovýchodní Asie.

Laros, Renée: Zakládáme skalky
Příručka pro začínající skalničkáře. Obsah: Zahrady, skalky,
skalničky, okrasné květiny, balkóny, suché zídky.

Martin, Pavel: Moravské sladkosti - Kuchařka s recepty na moučníky, bábovky,
koláče, dorty a buchty.

Miessner, Wolfgang: Domácí posilování
Šetrný silový trénink, význam síly pro naše tělo, základy anatomie
a psychologie, trénink s vlastní tělesnou váhou, s malým náčiním
a činkami na posilovacích strojích, cviky pro jednotlivé části těla,
strečink... Obsah: sport, cvičení, posilování, trénink, cviky, příručky,
lidské tělo, stavba kostí, svaly, Warm-up, Workout, Cool-down.

Motl, Stanislav: Cesty za oponu času. 2, Ozvěny lidické noci : archivy,
zapomenuté příběhy a pátrání po vinících
Nová fakta o vypálených vesnicích a případech masových vražd během
německé okupace za 2. světové války, příběhy a osudy obyčejných lidí.

Motlová, Milada: Český rok od jara do zimy
Průvodce, který poukazuje na hlavní témata lidových tradic, osvětluje
smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí, přibližuje základní reálie
naší duchovní kultury a uvádí je do souvislosti s projevy slovesnými...
Obsahuje: Velikonoce, Vánoce, advent, jaro, léto, podzim, zima,
tradice, zvyky, kalendáře...

Pawson, Des: Uzly
Obsah: uzly, uzlování, rybaření, táboření, plachtění, lezení, dekorace...

Prekop, Jirina: Malý tyran
Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli
dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany.
Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Známá
německá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své
knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly
nerušeně vyvíjet...

Schneiderová, Dagmar: Kojení. Nejčastější problémy a jejich řešení
Příručka pro kojící matky – vše o kojení, výživě, problémech s kojením.

Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 17
Publikace

opět

nabízí

pestrou

paletu

vlastivědných

zajímavostí.

Připraveno je tradičně padesát poutavých reportáží ze všech koutů naší
země. Prozkoumejte s námi tajemnou horu Krudum, projděte se
královským městem Vysokým Mýtem, které založil Přemysl Otakar II.,
projeďte se parníkem po Labi v Hradci Králové, vystoupejte na Malý
Chlum u Blanska, kterému se přezdívá moravský Říp, v Kralicích nad
Oslavou zalistujte historií jedné

z našich nejvýznamnějších literárních

památek...

Williams, Sue: Teď vás asi zastřelíme, aneb Mladá dáma na cestách
Vtipné a napínavé líčení cest podnikavé, tvrdohlavé a zvědavé mladé
dámy po všech koutech světa.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Půlminutové horory: 77 příběhů, které vás nenechají spát
Nejkratší hororové příběhy od slavných autorů. Skříň v pokoji, vaše
kočka, šuplík s ponožkami, muž v obraze či dokonce váš odraz v zrcadle,
ať už to bude cokoli, již nikdy si nebudete jisti, odkud na vás právě číhá
nebezpečí....

Velká kniha říkadel
Zlatá brána otevřená; Šnečku, šnečku, vystrč růžky; Utíkej, Káčo, utíkej;
Kovej, kovej, kováříčku; Bubnujeme na buben... a další známá
i pozapomenutá česká lidová říkadla, básničky, hry a rozpočítadla....

Zvonilka a piráti. Vílí dobrodružství
Poté, co jedna ze strážkyň vílího prachu ukradne z Hvězdné roklinky
všechen modrý prach, se Zvonilka a její kamarádky vydávají na
dobrodružnou výpravu, aby ho získaly nazpátek. Podaří se vílám
zachránit svou zbloudilou družku ze spárů pirátů a donést tolik vzácný
modrý prach domů?

Arold, Marliese: Zamilované strašidlo a jiné příběhy
Šest hrůzostrašných příběhů pro děti k prvnímu čtení.
Brezina, Thomas: Kouzelný hrad. Rytířský turnaj
Na kouzelném hradě je zase vše vzhůru nohama. Koná se
zde velký turnaj na počest samotného krále, který hrad poctil svou návštěvou.
Vrcholem rytířského klání je souboj Maxe, nejmladšího z dětí hradního pána,
se silným Damianem z rodiny zlého rytíře Dragomíra. Pokud Max prohraje,
ztratí jeho rodina svůj domov.

Brezina, Thomas: Ségra, co šílíš!
Další příhody Lissi a Tinky a jejich rodiny. Tinka se chystá na školní výlet. S
pomocí kouzelného lektvaru od čarodějky Hermíny Hoxterové se chce
proměnit v nejodvážnější a nejdrzejší holku z celé školy. Ale lektvar vypije
omylem její beztak divoká sestra Lissi a všechno nakonec dopadne úplně
jinak...

Cabot, Meg: Allie Finklová – holčičí pravidla 6.: Návštěva z minulosti
Šestý z řady příběhů o sympatické Allie, která se přestěhovala a začala chodit
do nové školy. Allie se těší na školní výlet. Konečně bude moct jet se
spolužáky školním autobusem. Pak ale paní učitelka Hunterová oznámí, že
každý žák dostane přiděleného „kamaráda“ – shodou náhod z Alliiny bývalé
školy. A koho že přidělí Allii? Její bývalou nejlepší kamarádku Mary Kay, která
ji zradila. Pro takovouhle obtížnou situaci si jistě bude muset vytvořit spoustu
nových pravidel.

Dudek, Adolf: Česká říkadla.Kočka leze dírou

Haan, Linda de: Princ & princ
Vydání nizozemské pohádky s tématikou lásky dvou lidí stejného pohlaví je u nás v zásadě
přelomové. Jde přitom i o výraznou artovou knihu, která není svérázná jen svým obsahem,
ale i výrazným výtvarným zpracováním. Starou královnu už koruna na hlavně tíží, ráda by
předala vládu svému synovi. Aby se korunní princ mohl stát
králem, musí se oženit. Začnou se sjíždět princezny z celého
světa, ale našemu princi se žádná z nich nelíbí. Jako poslední
přichází princezna Sedmikráska v doprovodu svého bratra
Krasomila. Princ se zamiluje na první pohled - ovšem do
Sedmikrásčina bratra. Jejich láska je vzájemná, může se slavit
svatba.

Hagmar, Pia: Milla. Sen
Třetí kniha série Milla. Camilla, které nikdo neřekne jinak než Milla, to
nemá jednoduché. Bojí se přivést si domů kamarádky, aby náhodou
neviděly otce opilého nebo matku v depresi. Teď je už líp, táta si sehnal
práci a přestal pít, začíná se zdát, že letošní Vánoce budou bez hádek
a problémů. Milla dokonce poznala milého kluka a může říct, že je
doopravdy šťastná.

Hapka, Cathy: Její Výsost Sofie
Pohádkový příběh ze série Sofie První. Malá Sofie se učí být dobrou
princeznou.

Pomáhají

jí

v

tom

rady

princezen

známých

z pohádkových filmů Walta Disneye.

Havel, Jiří: Umíme číst obrázky
Naučte se dobře číst s obrázky – s naší knížkou to budete umět raz
dva! Velká písmenka a malé barevné obrázky k čtení jen vybízejí. A ti
nejmenší se zatím naučí věci, rostliny a zvířátka podle kreseb pěkně
pojmenovat.

Horowitz: Anthony : Škola černé magie
První a druhá kniha série Groosham Grange. Dvanáctiletý David
Eliot,

sedmý

syn

sedmého

syna,

je

problémový

žák

a s rodiči příliš nevychází. Když ho vyhodí ze školy, dostane
poslední šanci: záhadnou školu Groosham Grange na jinak
pustém

ostrůvku

u

pobřeží.

David

se

skamarádí

s

Jill

a Jeffreym a všichni tři záhy zjistí, že je na škole něco divného.
Nejen profesorský sbor, ale také jejich spolužáci jsou poněkud
zvláštní... Pak se na škole objeví nový student Vincent a začne
Davida zastiňovat. Vzájemná rivalita vyvrcholí soupeřením nejen
o Prokletý grál, ale také o osud školy.

Houfová, Barbora: Přečti mi pohádku!
Přečti mi pohádku, prosí děti. A jejich přání se může hned vyplnit,
pokud otevřete tuhle knížku. V pestrém souboru hravých pohádek
jsou vyprávění jak z běžného života, tak z pohádkových světů. Hrdiny
příběhů jsou děti, princezny, zvířátka, ale i oživlé věci, jako třeba
červená bugatka, hrnec, hudební nástroje a spousta dalších.

Kolezsar, Michal: Horseland. 12, Divocí koně
Na ranči Horseland přibyl nový kůň, divoký mustang Poman. Nebojácný Will
se Sarah se ho snaží zkrotit. Baily mezitím bez přestávky trénuje s Aztékem
v jízdárně. Chudák Azték není vůbec venku, je unavený a opakování stejných
kroků ho nebaví. Ve stáji se seznámí s Pamanem a díky jeho vyprávění
zatouží po svobodě a z ranče uteče...

Kopcová, Gabriela: Pohádky ze statku
Pět příběhů o zvířátkách žijících na venkovském statku...

Kopietz, Gerit: Chyťte zloděje!
Agáta Bystrá a doktor Lupa řeší svérázným způsobem další zapeklitý případ.
Tentokrát jim pomůže dopadnout lupiče v nákupním centru, kde pracuje Agátin
dědeček jako hlídač...
Kratochvíl, Miloš : Prázdniny blbce číslo 13
Tadeáš je prima kluk, kterému ale učení prostě neleze do hlavy.
Ještě štěstí, že na prázdninách u babičky a dědy na něj čeká spousta
zábavy a také dva úplně noví kamarádi. A objímání stromů,
sádrování zdravé nohy, soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták
a spousta dalších zážitků...

Kratochvíl, Miloš: Strašibraši, aneb, Tajemství věže v Kamsehrabech
Baf a Bubu sice chodí jako všechna ostatní strašidla do strašidlácké
školy, ale strašení je nebaví a příliš jim nejde. S jejich nešikovností to
dojde tak daleko, že jsou nuceni uprchnout před hněvem strašmistra a
dostávají se do věže zapadlého městečka Kamsehraby...

Krolupperová, Daniela: Kouzelná aktovka
Na jaře se do blízké říčky vrátili raci, a tuhle vzácnou podívanou si
druháci Viktor a Hugo nemohli nechat ujít. U vody však zvědavý
Viky na mokrém svahu uklouzne - dokonale se umaže a školní
aktovku promění v potrhanou kouli. Když se kamarádi sklesle
loudají přes park domů, na lavičce sedí dva pánové, kteří vypadají
jako ze starého filmu. A jeden z nich Vikymu nabídne novou
brašnu. Viky si ji rád vezme, ale pak nestačí kulit oči, co aktovka
všechno dovede!

Lada, Josef: Nejkrásnější písničky a říkadla
Lidová říkadla a písničky s ilustracemi Josefa Lady...

Lhotová, Dagmar: S kocourem Vavřincem
od jara do zimy
Příhody oblíbených komiksových hrdinů kocoura Vavřince, rozmazlené psí
holčičky Otylky, nerudného kozla Spytihněva a prasátka Mojmíra...
Lobel, Arnold: Sedm pohádek pro malé myšky
Sedm malých myšáků prosí tatínka, aby jim před spaním vyprávěl něco
pěkného na dobrou noc...

MacDonald, Alan: Rošťák Bertík. Čůraaat!
Bertík má plnou hlavu ztřeštěných plánů a šílených nápadů, a jestli prahnete
po potížích, už dál nehledejte - Bertík v nich vězí až po krk.
MacDonald, Alan: Rošťák Bertík. Žížalyyy!
Seznamte se s rošťákem Bertíkem - klukem se zvyky, které všechny kolem
děsí! Bertík má plnou hlavu ztřeštěných plánů a šílených nápadů, a jestli
prahnete po potížích, už dál nehledejte - Bertík v nich vězí až po krk!

Majíčková, Zuzana: Fotbalový sen
Příběh malého Vojty, nadaného a vášnivého fotbalisty. Jeho obrovským
snem je jednou hrát za pražskou Slavii. Jeho spokojený život na jihu Čech
naruší tragická událost - po infarktu mu zemře tatínek...

Maske, Ulrich: Kouzelnické příběhy
Knížka plná čarování. Maruška ví naprosto přesně, jak odčarovat špatnou
náladu. Také malý kouzelník čaruje moc rád. Zámeckou zahradou náhle létají
prasátka. Maxe vyhledalo doma malé zelené strašidýlko...
Matysová, Veronika: Pavoučí příběhy
I pavoučí kluci a holky mohou mít svá trápení, vzlety a pády. Někteří jsou
romantičtí, jiní mají srdce dobrodruha, některé provází štěstí a jiné smůla.
Zažívají řadu dobrodružství, která jim přinesou nejeden šrám, a pokaždé
i ponaučení...
Matysová, Veronika: Příběhy pavoučka Alfonse
Pavouček Alfons žije poklidným životem ve starém kufru na dně skříně.
Jednoho dne se dveře skříně otevřou a kdosi kufr i s Alfonsem vytáhne ven.
To se pan účetní rozhodl, že se na stará kolena vypraví na cestu kolem
světa. Alfons se nejprve třese strachy, postupně si však putování začne
užívat...

Meadows, Daisy: India, víla měsíčního kamene
Pohádkovou říši postihlo neštěstí! Servác Mráz ukradl z diadému královny
Titanie kouzelné drahokamy a vílí moc začíná slábnout. Dokážou Ráchel
s Kristýnou vyzrát na zlomyslné šotky Serváce Mráze a pomohou vílám
získat drahokamy zpátky? Nejprve musejí najít pro Indii její měsíční
kámen.

Meddour, Wendy: Wendy Quillová a krokodýlí ocas
První kniha série Wendy Quillová. Wendy chodí na první stupeň základní
školy a je to rozhodně netuctová dívenka. Je s ní legrace. Tohle je příběh o
tom, jak jsem se trošku proslavila. A jeden z mých tipů, jak se trošku
proslavit, zní: Vůbec nikdy se nesnažte být jako všichni ostatní...

Murphy, Jill: Čarodějnice školou povinné. Akademie v ohrožení 5.
Pátá kniha populární sedmidílné fantasy série The worst witch, známé v České
republice zatím jen díky televiznímu seriálu s názvem Čarodějnice školou
povinné. Na Akademii slečny Krákavé nastoupí nová učitelka. Její chování je
opravdu podivné, a tak Mildred provází neblahé tušení. Přemýšlí, jak školu
zachránit před nebezpečnou bytostí. Vymyslí Mildred vhodné kouzlo? Malá
nezbednice se snaží přijít věci na kloub, ale jako vždycky se jí věci poněkud
vymknou z rukou. Namíchá špatný lektvar, což má tragické následky, a aby
toho nebylo málo, její kocour se nervově zhroutí…
Muller, Karin: Případ Caruso
Třináctý případ detektivní kanceláře Podkova. V jízdárně rodiny Martenových
se zotavuje po těžké autonehodě šestnáctiletá Šarlota, upoutaná na invalidní
vozík. Dívka se však chová zvláštně. Odmítá veškerou pomoc, nemluví a
nechce spolupracovat při hipoterapii –a přitom bývala výborná jezdkyně.
Členové detektivní kanceláře Podkova, tedy Kristýna, Karolína a Filip, chtějí
zjistit, co se vlastně přihodilo. Byla to opravdu autonehoda? A proč už Šarlota
nesmí vídat Carusa, koně, na kterém jezdila? Případ je čím dál záhadnější...

Petiška, Eduard: Anička a flétnička
Volné

pokračování

knih

"Anička

malířka"
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"Anička

a

básnička".

V barevné veselé knížce se děti opět setkají s Aničkou, malým Mikšou,
Vašíkem a hlavně s kouzelnou nedělní kočkou Zlatuškou. Žlutá kočka žije v
domečku, který Anička nakreslila jednou v neděli na čtvrtku. Ale čas od času
z papíru zmizí a vyrazí do světa. Teď Aničce radí jak zahrát kouzelnou
písničku na flétnu a potěšit dědečka, který má narozeniny. Veselé vyprávění
s půvabnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové je určeno k předčítání i k nácviku prvního
samostatného čtení.

Radoměřská, Terezie: Vánoce pro kočku: 23 adventních pohádek
a jeden opravdový příběh. Pohádkový adventní kalendář přináší na každý
prosincový den jeden tajuplný příběh. Tři děti staví s tatínkem po celý prosinec
betlém, každý večer kousek - oblohu, figurku, hvězdu. A každý večer jim pak
betlémská Kočka vypráví jeden příběh.

Richard, Udo: Indiánské příběhy
Sedm krátkých a vtipných příběhů doplněných barevnými ilustracemi. Malý
Indián Tomako dokáže šípem přesně zasáhnout cíl. Jednou však svou střelou
rozzuří medvědici, která se bojí o svá mláďata. Tomako musí prokázat velkou
odvahu. Také Indián Důvtipná Liška musí splnit těžký úkol: chce stůj co stůj
přivolat déšť. Když však použije špatnou kouzelnou formuli, začnou se dít
prapodivné věci...

Řeháčková, Věra: Když spadne kluk rovnou z nebe
Když vám k nohám spadne kluk rovnou z nebe, nepovažujte to vždy za dobré
znamení. Můžete mi věřit, mně se to totiž přihodilo. Uprostřed prázdninového
dne se v naší zapadlé vesnici objevil borec jako lusk – delší vlnité vlasy, obličej
k zulíbání, oblečený v černé kůži...

Simon, Francesca: Darebák David
Veselé příběhy nenapravitelného rošťáka Davida, jeho vzorného
bratříčka Vítka, jejich zoufalých rodičů a spousty dalších dětí.

Spielvogelová Žirafí příběhy
Knížka

"Žirafích
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pět

příběhů

s poučením. Děti se dozvědí, jak je důležité mít dobré kamarády, navzájem
si pomáhat a naučit se toleranci.

Steckelmann, Petra: Noc upírů
Kim, Franzi a Marie stěží věří svým očím, když místní noviny šíří paniku
palcovými titulky „Upíři ve městě!“. Jenže kdo nebo co ve skutečnosti stojí
za těmito titulky? Detektivní klub Tři holky na stopě se pustí do pátrání
a odhalí šokující tajemství: upíři opravdu existují... Tři kamarádky musí navíc
vedle napínavé detektivní práce přestát i dobrodružství zvané přátelství.
Není totiž zrovna jednoduché sladit tři různé názory. Ale detektivní klub Tři
holky na stopě se postaví k této výzvě odvážně a chytře a jako vždy se
z nich stane neporazitelný tým!

Suchá, Romana: Veršované divadélko
Krátké veršované příběhy o zvířátkách – Vosí píchnutí, O pyšném pávovi,
O lenivém zajíci, O nezdravém papání, O úsporách.

Svobodová, Vlasta: Zápisky psané pod lavicí
Martina se musela s rodiči přestěhovat z krásného prostředí do nevábné a
zapadlé ulice. Vytvořila si svůj svět, který našla v malování. Spřátelila se se
školníkem a učitelem, kteří ji pomohli v jejím boji s alkoholem, jemuž
dokonale propadl její otec. Nakonec našla i kamaráda, vyhlášeného jako
největšího uličníka...

Šandera, Jiří: Rýmování se zvířátky
V leporelu se dětem představí prasátko, kůň, kráva, kozí bratři,
ovečka a beránek, pes, kočka, kachny, housátka a husy, slepičí
rodinka, krocan a krůta, mlsný králík...

Študlarová, Zdeňka: Projdeme se pohádkou
Už jste někdy přemýšleli o tom, co dělá pohádku pohádkou? Je
to princ s princeznou? Vodník? Ježibaba? Trpaslíci? Myslíte si,
že pohádky jsou příběhy plné kouzel, magie, strašidel a všeho,
co v běžném životě není? Ale v každé pohádce vystupují jiní
hrdinové a jejich dobrodružství jsou tak rozdílná! Tak co je
spojuje? Tato knížka vám pomůže to velké tajemství odhalit.
Projděte se pohádkovým světem a dobře se dívejte! Cestou
můžete řešit zajímavé úkoly.

Thorpe, Kiki: Zvonilka a kouzelné kladívko
Zvonilka je víla s talentem na opravování hrnců, pánviček
a dalšího kuchyňského nádobí. Je nejzručnější vílou z celé
Hvězdné roklinky, dokud jednoho dne neztratí své klempířské
kladívko. V tu chvíli se celý její svět obrátí vzhůru nohama. Nic,
co Zvonilka opraví, neslouží tak, jak má. Ostatní víly si začínají
myslet, že Zvonilka ztratila svůj talent...

Yee, Wong Herbert: Myš a Krtek, opeření kamarádi
Čtvrtá kniha série pohádkových příběhů Myš a Krtek (volně
navazuje na tituly "Myš a Krtek, dobří sousedé", "Myš
a Krtek, kouzelníci" a "Myš a Krtek, zbrusu nový den"). Krtek
a Myška mají velké plány. Je jaro, a to přece přilétají ptáci.
Budou je pozorovat a pak o nich napíšou knihu. Nápad je dobrý,
ale jak udělat, aby ptáky nevyplašili? Co to dá přemýšlení, než
na to přijdou. Ale stojí to za to. Krtek a Myška se stanou aspoň
na krátko těmi nelegračnějšími ptáky, které kdy svět viděl.

Žáček Jiří: Krysáci jsou zase spolu 2.
Kniha volně navazuje na titul "Krysáci".
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského
království, na malém smetišti nedaleko
Vizovic žili dva krysáci – Hubert a Hodan –
a

sádrový

trpaslík

Ludvík.

Bydleli

v útulných zásuvkách starého šicího stroje
s

výhledem

na

vysavač.

Žili

klidně

a spokojeně až do chvíle, kdy se na smetišti
objevil potkan Eda – dobrodruh z Prahy,
který všude byl, všechno viděl a všemu
rozumí,

a

hlavně

nesnáší

klid

a nudu. Jste zvědaví, jaká dobrodružství
zažila čtveřice sympatických kamarádů?
Pak tedy otevřete knížku a čtěte!

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI

Janouch, Katerina: Jak jsem přišel na svět
Jak vlastně přicházejí děti na svět? Co se celých těch dlouhých
devět měsíců děje u maminky v bříšku? Jak se rozhodne, jestli
bude miminko chlapeček nebo holčička? A jak víme, kdy nastane
ten správný čas, aby se děťátko narodilo? Tato knížka vypráví
o cestě na svět – o cestě, kterou prošly všechny děti, ale žádné
z nich se na ni nepamatuje... Teď si o tom dobrodružství děti mohou
přečíst a všechno se dozvědět znovu, a to od úplného začátku! Je
to příběh tak poutavý, že je napínavější než většina pohádek.
Sexuální výchova pro nejmenší.

Jarolímková,

Stanislava:

Na

co

v učebnicích

dějepisu nezbylo místo
Kde se vzal v Brně drak? Co to byly šmitny? Kolik
hradů vlastnil Jan Žižka? Zajímavosti, které dokreslují
a přibližují život našich předků...

Košanová, Marcela: Malá čarodějka!
Příručka pro dívky, které se chtějí naučit vykládat
karty a čarovat. Obsah: Magie, čarování, vykládání
karet, amulety.

Pantzer, Peter: Samurajové
Samuraje autor nepředstavuje jen jako válečníky a bojovníky, ale také ukazuje, jak vypadal
všední den či rodinný život samurajské rodiny, jaké ideály samurajové vyznávali a jaké stopy
po samurajích je možné nalézt v dnešním Japonsku...

Vasold, Manfred: Křížové výpravy
Obrazová encyklopedie plná informací o řádových rytířích a jejich hradech, o životě
v křižáckých státech a dalších zajímavostech...

Výroční zpráva z Obecní knihovny
Jinačovice za rok 2015
ROČNÍ STATISTIKA:
Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2015 je 51 (v roce 2014 34),
což je nárůst o 50%.
Za celý rok proběhlo 825 návštěv, což je nárůst téměř o 96% oproti předchozímu
roku (to bylo 421 čtenářských návštěv).
Uskutečnilo se 1481 výpůjček (v roce 2014 to bylo 1370 výpůjček).
Na webovou stránku knihovny http://www.knihovna.jinacovice.cz/ se celkem podívalo
20075 čtenářů, za rok 2015 to tedy bylo 2760 náhledů (v roce 2014 2823 náhledů).
Oproti roku 2014 velmi výrazně stoupl počet registrovaných čtenářů (v roce 2014
34, v roce 2015 51), do knihovny bylo uskutečněno téměř dvakrát více čtenářských
návštěv (v roce 2014 - 421, v roce 2015 - 825), zvýšil se také počet výpůjček
(v roce 2013 - 1216, v roce 2014 - 1370 výpůjček, v roce 2015 – 1481 výpůjček).
V knihovně je registrováno 51 čtenářů, z toho má svou průkazku 19 dětí do 15i let –
tedy 37% ze zaregistrovaných členů jsou děti. V roce 2014 to byly 4 děti do 15i let.
K výše uvedeným číslům musím uvést, že od ledna 2015 jsem začala
vyžadovat, aby každý čtenář měl svou vlastní nepřenosnou průkazku, tj. v rodině dva
dospělí a tři děti je nyní pět průkazek, ne jedna, jako tomu bylo dosud, a to zřejmě
stojí za větším nárůstem čtenářů. Také je výrazně poznat, že nastupují „silné
ročníky”, nyní je více prvňáčků a druháčků než kdykoli předtím.
Za „nárůstem” návštěvnosti pravděpodobně může i zavedení systému REKs,
kdy jsem do systému musela často nahlédnout, abych mohla zkontrolovat seznam
čtenářů a výpůjček (jestli se vše převedlo); tiskla jsem aktuálně nové průkazy
s čarovým kódem a podobně, proto číslo návštěvnosti neberu příliš vážně – uvidíme
statistiku za rok 2016, ale domnívám se, že „věrohodné” číslo návštěv by se mělo
pohybovat někde mezi 400-500 návštěv ročně).

Zajímavost:

Nejstarší zaregistrovaná čtenářka je ročník narození 1926, nejstarší

čtenářka se zaplaceným ročním poplatkem a tudíž knihovnu aktivně využívající je
ročník 1937. Nejmladším čtenářem je chlapeček, ročník 2013.
Výpůjčky:
Půjčilo se celkem 1481 ks knihovních jednotek, z toho 1442 knih a 39 ks časopisů.
Ze 1442 knih je to:
- 960 ks beletrie pro dospělé (66,57% z celkového počtu půjčených knih,
oproti 78,25% z roku 2014)
- 89 ks naučné literatury pro dospělé (6,17% oproti 8,3% z roku 2014)
- 369 ks beletrie pro děti (25,58% oproti 5,55% z roku 2014) !!!!
- 24 ks naučné literatury pro děti (1,66% oproti 0,15% z roku 2014)

Zatímco v roce 2014 byla čísla dětské beletrie alarmující (pouze 5,55%
z celkového objemu půjčených knih), v roce 2015 je to již solidní čtvrtina ze všech
vypůjčených knih.
Nedokážu asi objektivně vysvětlit tak velký nárůst zájmu o dětskou literaturu,
nicméně se domnívám, že vše spočívá v systému „každé dítě má svoji průkazku”.
Děti pak mají pocit, že zodpovídají právě za svoje knihy na svojí průkazce, každé dítě
si chce odnést „svoje” knihy a nespoléhat na to, že rodič již nějaké knihy vzal...
A také, jak jsem již psala, nárůst počtu dětí na prvním stupni ZŠ – sama vidím větší
návštěvnost prvňáčků a druháčků než dřív. Pro zajímavost, loni se půjčilo 76 knih pro
děti – to je tedy nárůst o 385 %!!!.
Během roku 2015 jsem pro děti do knihovny získala 89 ks knih – jedná se o 80
ks beletrie a 9 ks naučné literatury. Jedná se o nové knihy a dary – z 80 ks beletrie to
bylo 42 ks leporel (darů).
Výpůjčky beletrie pro dospělé oproti roku 2014 poklesly o téměř 12%. Přesto,
že i v roce 2015 jsme měli kvalitní výměnný fond – ten je nám nabízen zdarma
z Městské knihovny v Kuřimi; jak často a o jakém objemu, to záleží na nás. Většinou
měníme jeden výměnný fond o objemu cca 200 knih ročně, v roce 2015 jsme
vyměnili dva (leden a prosinec).

Ve výpůjčkách naučné literatury pro děti vidím určitý nárůst; nicméně toto číslo
stále zůstává velmi nízké. Myslím, že vyhledávání informací z encyklopedií a přírůček
už je „mimo”, nyní v době Wikipedie a pod. hledají děti informace spíše tam (pokud je
vůbec hledají).
Na veřejný internet dochází nepravidelně čtyři zájemci, ale celkově je veřejný
internet využíván minimálně po dobu otvírací doby knihovny; jestli je internet
využíván mimo tuto dobu zájemcům, které by na internet pustil někdo z obecního
úřadu, jak se to stávalo i dřív, nevím.
Knihovna má ke dni 31. 12. 2015 celkem 4014 knihovních jednotek,
což je oproti 3797 knihovních jednotek ke dni 31. 12. 2014 nárůst
o 217 knihovních jednotek, z toho:
- 163 kusů knižní dary

(městská knihovna v Kuřimi, čtenářské dary

z pobočky Řečkovice, sbírka leporel, dary čtenářů z Jinačovic)
- 54 kusů nových knih (zajistila jsem nákup nových knih v knihkupectví
Dobrovský ve Vaňkovce. Knihovně při nákupu nad 3000,-Kč slibují slevu 30%.
Při posledním (listopadovém?) nákupu knih však byla sleva snížena na 20%.
O tom, jaká bude sleva od r. 2016 pro knihovny, se zatím jedná.
Z těchto 217 nových knih se jedná o 110 kusů beletrie pro dospělé, 80 kusů
beletrie pro děti, 9 kusů naučné literatury pro děti a 18 kusů naučné literatury pro
dospělé.

Poplatky
V knihovně bylo vybráno 1480,-Kč za rok 2015. 1410,-Kč bylo za registrace – dosud
je u nás jednotná registrace pro všechny (děti, studenti,dospělí, senioři), všichni platí
30,-Kč na rok, poplatek platí ode dne zaplacení 12 měsíců.
Upomínky se vybíraly jen do dubna 2015, kdy byl v knihovně ještě Clavius. Od
zavedení nového systému Reksu se do konce roku upomínky nevybíraly (z důvodu,
aby měli čtenáři dostatek času k tomu, aby se naučili knihy sami prodlužovat
z domu.)

Periodika:
Do knihovny aktuálně docházelo pět titulů časopisů: Enigma, D-Test, Historický
Kaleidoskop, Duha, Kamarádi.
Půjčování časopisů zaznamenává stálý pokles. Časopisy pro děti jsou plné úkolů
(vytvoř, vymaluj, vystříhej, slep), proto rodiče dětem časopisy raději kupují pro jejich
vlastní potřebu. Časopisy pro dospělé jsou také půjčovány jen občas.
V roce 2014 se vypůjčilo 106 ks časopisů, v roce 2015 jen 39 ks časopisů.
Proto jsem se rozhodla, že pro rok 2016 budeme objednávat již jen časopis
Enigma a nadále si ponecháme Duhu a časopis Kamarádi.
Knihovnický časopis Duha chodí do knihovny zdarma (přináší informace
o knihách a knihovnách z Moravy, do knihovny chodí z Moravské zemské knihovny.)
– víceméně je to periodikum pouze pro mou vlastní potřebu, laická veřejnost tento
časopis nepůjčuje.
Nový časopis Kamarádi je

časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní

výchovu, vydává Občanské sdružení Zaedno, do knihovny chodí rovněž zadarmo,
pokud bude tato nabída zdarma platit i příští rok, můžeme časopis odebírat i nadále.
Zrušila jsem tedy odebírání časopisů D-test, Historický Kaleidoskop, Dráček.

Nový knihovnický systém REKS

Během května 2015 byl uveden do provozu REKS. Reks je regionální knihovnický
systém. Jeho správa spadá pod Městskou knihovnu v Kuřimi.
V souvislosti s přechodem do REKSu byly všem čtenářům vyměněny předchozí
průkazky za nové s jiným čarovým kódem.

Výhody:
- díky zapojení se do systému REKS máme konečně již veřejný on-line katalog,
přístupný všem zvenčí (i bez registrace v knihovně).
- díky katalogu si mohou čtenáři knihy prodloužit (a vyhnout se placení upomínek),
zarezervovat

novinky

a

podobně

http://katalog.mkkurim.cz/clavius/jinacovice/)

(katalog

k

nahlédnutí

zde:

- mohu také katalogizovat z domu – knihy i časopisy, což je velká výhoda např. při
větším množství knih (tj. nejsem vázaná být fyzicky po dobu katalogizování
v knihovně)
- v případě jakýchkoliv problémů nebo nesrovnalostí se systémem jsou v Kuřimi
ochotni kdykoli poradit po telefonu a okamžitě problém vyřešit; zde musím
vyzdvihnout opravdu vynikající spolupráci s paní Lenkou Šefferovou z regionálního
oddělení Městské knihovny v Kuřimi.

Nevýhody:
- REKS je vázán na internet – pokud nepojede internet, nepojede ani REKS (zatím
se nestalo, jen někdy velmi zpomalený).
- je vázán na PC v Městské knihovně v Kuřimi – v případě jejich technickým
problémů nepojede ani náš systém (dosud se nestalo)
- na můj vkus je katalogizování velmi zjednodušené oproti předchozímu Claviu, tj.
méně údajů, žádné anotace a pod. Nicméně co já, jako knihovník, beru za nevýhodu,
může v budoucnu případný „neknihovník” brát jako velkou výhodu (velmi
zjednodušené katalogizování i pro laiky).
- další nevýhodou je stručnější statistika oproti předchozímu Claviu, proto zde
nemohu uvádět tolik statistických dat, jako v předchozích letech, kdy byl ještě
Clavius.
Zajímavosti:
- od dubna 2015 do konce roku byl využit katalog 87x (72 přístupů mimo knihovny),
do čtenářského konta se podívalo 23 čtenářů (14 mimo prostor knihovny).

OSTATNÍ-RŮZNÉ

Výstava Kuřim - Druhá světová válka
Pro výstavu o druhé světové válce v Kuřimi jsme připravili nějaké historické
dokumenty – byly zapůjčeny černobílé fotografie naší obce z té doby .
Dále jsem ve spolupráci s panem ing. Jaroslavem Buršíkem vypracovala text
o Jaroslavu Jebáčkovi. Jaroslav Jebáček je rodák z Jinačovic, který se stal
příslušníkem 311. bombardovací perutě RAF. Tyto vyžádané texty nakonec na
výstavě o II. sv. válce nebyly použity, byly ovšem použity na výstavě „Polské dny
v Kuřimi“.
Více viz: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-polske-dny-v-kurimi-majisve-hrdiny-letci-bojovali-za-anglii-20151122.html
Zpracovaný text s fotografiemi bych ráda otiskla i v jinačovském zpravodaji
NaDohled, bude-li v tomto roce i nadále vycházet. Pokud ne, bude článek nabídnut
do kuřimské Zlobice.

Kalamita v knihovně
Koncem listopadu 2015 nastala
v knihovně mírná kalamita.
V sousedství (záchod na hřišti
mateřské školy?) praskla voda
a prosákla až do knihovny.
Naštěstí je to hned u radiátoru,
takže budu doufat, že se mokrá
skvrna vysuší a nedojde
k plísni, která by se mohla
rozšířit i na knihy.

Výstavy v knihovně
V knihovně také proběhlo 9 tématických výstav knížek (např. záhady, komiksy,
čarodějnice, bezpečný internet, ženy za závojem, televizní inspirace apod.)

AKCE V KNIHOVNĚ
Neuskutečněné akce
I v roce 2015 byl zájem o populárně-naučné stezky, které se již od roku 2011 těší
velkému zájmu. Nicméně přes špatné počasí i kvůli zdravotnímu omezení Břetislava
Béma se letos žádná stezka neuskutečnila. Tak snad letošní rok se k tradici stezek
navrátíme.

V roce 2015 proběhly tyto rukodělné kreativní dílničky:
70. dílnička – Výroba veselých záložek (23. 1. 2015) - 4 dospělí a 7 dětí
71. dílnička – Výroba prostírek z čajových sáčků(13. 2. 2015) - 4 dospělí a 7 dětí
72. dílnička – Výroba perlových náhrdelníků (13. 3. 2015) -2 dospělí a 2 děti
73. dílnička – Výroba jednoduchých a krásných přívěšků (10. 4. 2015) – 4 dospělí
a 2 děti
74. dílnička – Výroba zalamin. podložek na dětský stůl (18. 9. 2015) – 2 dospělí
a 4 děti
Celkem tedy 5 dílniček, 16 dospělých a 22 dětí.
Obecně mají dílničky spíše sestupnou tendenci. Často vynaložený čas (shánění,
kupování pomůcek) a energie neodpovídá počtu návštěvníků akce. Letošní rok,
budu-li dílničky dělat, tak jen již ty „atraktivnější”, s většími náklady, ale
s hodnotnějšími výrobky.
Pokud se budou konat, budu si materiál financovat ze vstupného, stejně jako to bylo
i v roce 2015, a nežádám tím o žádný příspěvek na materiál. Nebo mohu nechat
veškerý materiál nechat proplácet obci a také odevzdávat veškerý výdělek –
v průběhu konání dílniček byly využívány oba způsoby.

Charita
Pet-víčka
I nadále probíhá charitativní sbírka pet víček, nyní již ne pro Jakuba (rodiče sbírku
pozastavili, vázne jim výkup a víčka se jim hromadí doma), nicméně víčka sbíráme a
odevzdáváme i nadále; v únoru jsme odevzdali 13 kg víček, v listopadu 13 kg víček,
v prosinci 10 kg víček, celkem tedy 36 kg víček – víčka momentálně odezvdáváme na
ZŠ Hudcova v Brně-Medlánkách, kde je sběrné místo.
Pohlednice
Od října 2015 probíhá v naší knihovně další z charitativních akcí. Tentokrát sbíráme
pohlednice pro nemocnou Adélku. Již jsme odeslali 55 pohlednic a několik drobných
dárků.

Tvoření na akci “Rozsvěcení vánočního stromu”, 29. 11. 2015
V neděli 29. 11. 2015 jsem se již popáté aktivně podílela na tradiční akci s názvem
“Rozsvěcování vánočního stromu“.
V čítárně bylo pro děti nachystáno šest různých tvoření:
- vyškrabávací obrázky
- malování barvičkami na sklo, na plastové výlisky
- vystřihování papírových vloček
- výroba gumičkových náramků
- navlékání neonových korálek
- výroba pohádkových záložek
Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice, což
návštěvníci akce velmi kladně ocenili a přivítali.
Dílnička byla úspěšná, zúčastnilo se odhadem asi 35 dětí.

Časopis Knihovnický občasník
Také vloni jsem vydávala Knihovnický občasník, již pouze v elektronické podobě, ke
stažení pro čtenáře a zájemce zdarma na webu knihovny. Za rok 2015 byly
nepravidelně vydána 4 čísla, a to v měsících únor, březen, září, listopad.
Jiná publikační činnost
Do nového jinačovského zpravodaje NaDohled jsem přispěla celkem 11 články.
Projekt naučné stezky Senářov
-

zveřejnění projektu alespoň touto cestou bylo domluveno již s p. ing.
Dvořáčkovou v předchozí verzi jinačovských novin

-

vyšly 4 články (duben, květen, červenec, listopad)

Články do rubriky „Kam s dětmi“
-

články vyžádány Aničkou Kučerovou

-

vyšlo 5 článků (Vida-duben, Bowling Blansko-květen, JumpPark–červenec,
Permonium–září, Motokáry-listopad).

Články o knihovně
-

vyšly 2 (duben, květen)

Ohledně periodika NaDohled – ráda přispěji do regionálního tisku; nicméně mám
problém s nedodržováním termínů ze strany redakce, často příspěvky, které
nachystám, již nejsou aktuální – časopis nevychází jako měsíčník, což bylo původně
v plánu; někdy jsou články kráceny, neuvedeny zdroje a podobně.
Pokud by letos časopis nevycházel, budu opět přispívat do kuřimské Zlobice, jako
tomu bylo a je už od roku 2003.

Výměnný fond
V listopadu 2015 nám knihovnice z Městské knihovně v Kuřimi přivezly nový
výměnný fond – jednalo se o 200 ks knih v ceně 49.196 Kč, a zároveň si odvezly ten
předchozí.
Pozn.: Výměnný fond je možnost, kterou nám nabízí Městská knihovna v Kuřimi,
knihovna s regionální funkcí. Můžeme si vybrat, kolikrát chceme fond odměnit,
v jakém množství, jak často, s jakou nabídkou literatury. Vše probíhá zdarma. Knihy
si musíme dovézt-odvézt, pokud není z vážných důvodů domluven odvoz (dovoz)
jinak.
Čtenáři tento výměnný fond velmi často a rádi využívají. Drobnou nevýhodou je, že
VF nenabízí aktuální „hity“ a novinky.
Webová stránka
Neustále spolupracuji s Petrem Příborským. Během roku na stránku umístil přes 40
různých informací, vycházejících z mých e-mailových požadavků. Petr vždy pracuje
s větším množstvím informací, které mu průběžně odesílám.
Na webovou stránku knihovny se celkem podívalo 20075 čtenářů, za rok 2015 to
tedy bylo 2760 náhledů (vloni 2823 náhledů).

Facebook
Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa
z akcí, např. ze stezek. Zatím má knihovna 60 „fanoušků“.
Knihovnický e-mail
Na webové stránce knihovny je také uvedena adresa knihovnického emailu:
https://webmail.cesky-hosting.cz. Ten byl neustále plný spamů (z 90%). Většina
čtenářů dostala můj soukromý e-mail (např. pozvánky na knihovnické akce jsem
zasílala ze soukromého). Pan Jízdný mi v březnu 2015 tento služební e-mail
“zablokoval” tak, aby nechodily žádné spamy, nicméně nechodí už vůbec žádné emaily, poslední došel 3. 3. 2015, od té doby nic. Pokud to má být moje oficiální
služební emailová adresa, je nezbytně nutné, aby fungovala – tímto opět prosím o
nápravu!!!

Vzdělávání
V období od září do prosince 2015 jsem se zúčastnila tutorovaného, plně
e-learningového Knihovnického kurzu, který zdarma pořádala Moravská zemská
knihovna v Brně. Do tohoto kursu jsem se stejně jako vloni přihlásila za Obecní
knihovnu Jinačovice.
I se svou dlouholetou praxí v Obecní knihovně (i v Knihovně Jiřího Mahena) jsem se
setkala se zajímavými tématy, které jsem dosud neznala v patřičné hloubce a
obšírnosti a v praxi je jistě využiji (autorská práva, informační etika a podobně).
Celkem šlo o 14 lekcí:
Úvod do právního rámce služeb
Informační etika a knihovny
Meziknihovní služby a jejich zdroje
Referenční služby
Rešeršní služby
Volné elektronické informační zdroje
Licencované elektronické informační zdroje
Služby specifickým skupinám uživatelů
Prostorové možnosti knihovny a vybavení knihoven
Organizování akcí v knihovnách
Úvod do výzkumů uživatelských potřeb
Online prezentace knihoven
Komunikace s uživateli
Benchmarking knihoven

Plány na rok 2016
•

Nadále podnikat naučné stezky – dovolí-li počasí a zdraví
o motorizované – doprava vlastními vozy (do 20km od okolí obce)
• Nákup knih a katalogizace knih by probíhala stejně jako v předchozích
letech, knihy jsou po zkatalogizování odeslány do Městské knihovny Kuřim
k dalšímu zpracování
• Nadále vydávat časopis “Knihovnický občasník” v elektronické verzi.
• Publikační činnost
o články do NaDohledu, pokud bude vycházet a budou mi dány reálné
termíny
o články do kuřimské Zlobice, pokud NaDohled nebude vycházet

•

Webová stránka – nadále budu po domluvě spolupracovat s Petrem
Příborským, který bude web aktualizovat dle potřeby za stejných finančních
podmínek, jako dosud.

•

Facebook – aktualizovat jako dosud, přidávat aktuální informace, fotografie
z akcí, videa

•

Charitativní akce – možná nárazově a občasně, dle potřeby (tak jako dosud).

•

Výměnný fond – a spolupráce s Městskou knihovnou v Kuřimi, tak jako dosud

Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2016:
•

Nákup nových knih: 10 000,-Kč – stejně jako v roce 2015 bych požádala
o stejnou, nebo dle možností vyšší částku na nákup knih. Je důležité neustále
“lákat” na nové knihy, nejen na knihy z VF, kde jsou knihy již neaktuální
a nejedná se o novinky.

•

Rok 2016 bych se ráda zaměřila na nákup zejména dětské literatury. (Vloni
jsem nedostatek leporel vyřešila “sbírkou leporel” mezi čtenáři. Vybralo se 42
leporel.)

•

Předplatné časopisů myslím již proběhlo, ale pro jistotu, budu mít zájem na
rok 2016 již jen o placenou Enigmu. (Kamarádi a Duha chodí zdarma).

•

Fotopráce: 500,-Kč na fotopráce (fotografie z případných stezek či dílniček)

•

Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení webové stránky –
částka stejná jako v předchozích letech

•

Stezky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

•

Dílničky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech

Za Obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková
22. 1. 2016, Brno

