Výměnný fond z Kuřimi naučná pro dospělé
(v knihovně k zapůjčení do konce roku 2019)
Brycz, Pavel: Tátologie, aneb, Rady pro začínající tatínky, kteří
nechtějí brzy skončit.
Tátologie je sbírka dobrých rad v povídkové formě. Tatínkům poskytuje
zásadní rady v situacích, které jsou pro otce netypické a nikdo jim s nimi
nepomůže. Například jak jim vysvětlit všechny důležité věci, jak oznámit
narození dítěte a jak překonat pubertu svých dětí.

Brychta, Milan: Svět vzhůru nohama
Čtvrté vyprávění cestovatelů tentokrát čtenáře provází částí světa, kde je
pro našince vše "vzhůru nohama". Kniha není typickým cestopisem či
průvodcem po Patagonii a Novém Zélandu, mnohem spíše je inspirací
k osobní návštěvě ještě nepoznaných koutů světa a záznamem o prožitých
zkušenostech i myšlenkách, které každé putování neodmyslitelně provázejí.
Kde slova na zachycení atmosféry nestačí, nastupuje bohatý fotografický
doprovod, který čtenáře přímo vybízí, aby se vydal na cesty a místa v knize
popsaná "objevil" sám.
Daligand, Liliane: Násilí v partnerských vztazích
Devět žen a tři muži se svěřují se svými zkušenostmi s domácím násilím.
Jedná se o výpovědi obětí, ale také agresorů. Jsou to příběhy lásky a násilí,
střídají se v nich odchody s odpouštěním a opětovným soužitím, ale také
samota, psychická destrukce, dokonce i smrt. Autorka, psychiatrička
a soudní lékařka, tyto příběhy komentuje a analyzuje, varuje. Cílem knihy je
apelovat na ty, kteří domácí násilí zažívají, aby našli odvahu k vyhledání
pomoci. České vydání obsahuje užitečné kontakty, platné pro ČR.

Dlouhý, Michal: Ve jménu zákona
Slova: "ve jménu zákona" v jazyce v místě obvyklém užíval četník,
kdykoliv ve službě proti někomu zakročoval. O pronásledování
pachatelů dnes již zapomenutých zločinů, přečinů, ale i přestupků
příslušníky československého četnického sboru při výkonu takzvané
pátrací služby, jakož i o platných předpisech a používaných metodách
práce pojednává stejnojmenná kniha odborníka na historii četnictva.
Dlouhý, Michal: Za císaře pána
Kniha Za císaře pána věnovaná pátrací službě vykonávané na našem
území četnickým sborem se tentokrát vrací do ranného období
existence četnictva, do doby monarchie. Přináší pojednání o zločinech
k jejichž objasňování byly mimo jiné používány právě se rodící metody
a prostředky, které jsou dnes běžně využívány v kriminalistice. Kniha je
psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.

Enders, Giulia: Střevo není tabu: o trávícím traktu vesele
Střevo bylo dosud černou ovcí mezi orgány, o níž bylo člověku
nepříjemné hovořit. Tato image se nyní mění. Nadváha, deprese
i alergie souvisí s narušenou rovnováhou střevní flóry. Takže pokud se
chceme ve svém těle cítit dobře, žít déle a být šťastní, musíme o své
střevo pečovat. Mladá vědkyně Giulia Endersová ve své knize
zábavnou formou vysvětluje, jaký je střevo složitý, a přitom báječný
orgán. Je klíčem k tělu i duchu a takříkajíc zadními vrátky nám otevírá
zcela nový pohled.

Faber, Adele: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly
Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti
poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Přejete si děti dobře
vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost?
Tato kniha sklízející chválu dětských psychologů, psychoterapeutů
a rodičů na celém světě vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez
trestání a křiku.

Hanák, Jiří: Historie českého puškařství a zdroje mysliveckých tradic
Autor této knihy je znám a mezinárodně uznáván jako expert v oboru
loveckých zbraní a střeliva. Stejné renomé si získal i v oblasti, kde bez
loveckých zbraní nelze dát ani ránu, v myslivosti. Sám aktivní myslivec
zcestovalý po krajinách několika kontinentů a nesčetných loveckých
revírech (včetně Austrálie) se o své rozsáhlé odborné znalosti
a praktické zkušenosti dělí již řadu let se všemi mysliveckými
profesionály i neprofesionálními zájemci především publikační formou.
Tuto publikaci určil těm, kdo se zajímají o historii vývoje loveckých
zbraní a s nimi těsně související historii lovu v lidských dějinách. Kdo chtějí vědět, co
obnáší les a zvěř, proč se má o ně pečovat a jak se to dělá tak, aby se to dělalo co nejlépe.
Popisuje tradice loveckého, resp. mysliveckého života od nejtemnějších historických
počátků až do naší současnosti, líčí, jak se lovilo dříve a dnes, vysvětluje zevrubně zásady
chování v lese i v myslivecké společnosti, specifické obřady a úkony spjaté s mysliveckým
životem. A vše doplňuje slovníkem svérázné a barvité myslivecké mluvy a odborných
termínů.
Hodgkinson, Tom: Líný rodič
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně
zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché
řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným,
život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat
děti šťastné a soběstačné. Toto řešení autor knihy nazývá „líné
rodičovství“ a jeho mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“ Líný rodič
je totiž dobrý rodič. Taková filozofie pravděpodobně může jít
modernímu, zaneprázdněnému rodiči proti srsti, protože je nám
neustále předkládáno, abychom dělali více, a ne méně. Všichni rodiče bloumají kudy chodí,
sžíráni hlodavým pocitem, že to všechno dělají nějak špatně a že je potřeba víc pracovat.
Nikoliv. Problém není v tom, že do rodičovství vkládáme příliš málo práce, nýbrž že jí
vkládáme příliš mnoho. Tím, jak přehnaně zasahujeme do života svých dětí, jim bráníme,
aby vyrostly a postaraly se samy o sebe. Stáhněte se. Nechte je žít. Vítejte ve škole líného
rodičovství. Jde o zaručený úspěch pro obě strany - vy budete mít méně práce a dítě tím
jen získá, vy i vaše děti se naučíte užívat každodenního života a také samostatnosti
a nezávislosti. A jak na to se dozvíte v humorné a láskyplné knize Toma Hodgkinsona,
líného rodiče tří dětí, která se stane nepostradatelnou součástí vaší domácnosti.

Horecká, Zdenka: Moučníky
Kniha Moučníky to jsou dorty,buchty, moučníky, rolády, drobné pečené
i nepečené cukroví... a další spousty báječných receptů, kde je každý
jeden recept doplněn o barevnou fotografii, u některých i obrázky
postupů přípravy. Celobarevná publikace je přehledně rozdělena do
kapitol, recepty obsahují podrobný popis přípravy a nechybí ani doba
přípravy u každého receptu.

Hroudová, Markéta: Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem II.: Rumunským rájem
a moldavským peklem do neuznaného Podněstří
Jaké to je cestovat s malými dětmi po východní Evropě? Pít vodu ze studní, ochutnávat
kvas, nocovat nadivoko a ráno ze stanu koukat na stáda ovcí? Každý den se potkávat
s lidmi, kterým pohled na vozík s dětmi vyvolával úsměv na tváři a srdce se jim otevírala?
Z Rumunska většina cestovatelů zná jenom Transylvánii, Drákulu a Bukurešť, ti zkušenější
si vzpomenou ještě na české vesnice v Banátu. Pojďte spolu s autory této knihy objevovat
méně známé kouty Rumunska, budete stejně jako oni překvapeni, jaké přírodní
a historické skvosty se skrývají ve zdánlivě prázdném území mezi karpatským obloukem
a Černým mořem. Čekají vás bahenní sopky, solný kras, soutěska Gura Dobrogei,
pozůstatky osídlení z doby ještě dávno před narozením Krista a Dunajská delta.
A potom vám představí Moldávii. Zemi tisíce kopců, vyprahlou a drsnou, nejchudší stát
Evropy, ale o to bohatší na přívětivé lidi. Navštívíte spolu s nimi českou vesnici, největší
vinné sklepy světa, hlavní město Kišiněv, skalní kláštery a spoustu dalšího.
A víte například, kde leží nezávislá Podněsterská moldavská
republika? Tento neuznaný malý státeček na levém břehu řeky
Dněstr, který bývá označován za skanzen komunismu? Ten také
nemohli vynechat. Městská výzdoba v podobě srpů a kladiv se
sochami
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Složení cyklovýpravy bylo následující: táta Luděk, máma Markéta,
Víťa (3 roky) a Šárka (1,5 roku). Dvě plně naložená kola, stan a už
značně zcestovalý žlutý vozík za kolo. Cesta jim trvala 5 týdnů
a ujeli při ní 2382 kilometrů.
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a škůdci : kapesní příručka pro zahrádkáře
Autorky do příručky pro zahrádkáře shrnuly množství poznatků
a infomací o chorobách rostlin a o jejich škůdcích. Popsaly příznaky
poškození, podle nichž lze určit škůdce i druh choroby a zvolit
odpovídající způsob ochrany.
Jonáš, Josef: Svět přírodních antibiotik. Tajné zbraně rostlin
Kniha Svět přírodních antibiotik představuje tajné zbraně rostlin
z 88 přírodních zdrojů pro zdravý imunitní systém a prevenci
i terapii virových, bakteriálních a plísňových infekcí. Rostlinná
antibiotika, která se v přírodní medicíně používají už od starověku,
velmi často působí současně proti virům, bakteriím i plísním
a disponují komplexními mechanismy, jež znemožňují vznik
rezistencí. Navíc celkově posilují imunitu, což je jejich nespornou
výhodou oproti syntetickým antibiotikům. Kniha Svět přírodních
antibiotik nabízí desítky přírodních zdrojů, z nichž některé jsou
považovány za léčebné prostředky budoucnosti. Najdete v ní
stovky návodů na terapii celé řady problémů, počínaje ústní dutinou a zlatým stafylokokem
přes chronické záněty a dětské rotavirové průjmy až po lymeskou boreliózu, virová
onemocnění anebo ženské problémy včetně obávané kandidózy. Pro zaměření na
konkrétní problémy je k dispozici velmi podrobný Přehled léčebných indikací s odkazy na
jednotlivé rostliny, pomocí nichž lze nemoc léčit, v množství různých úprav a zpracování,
od nejjednodušších nálevů až po tinktury a výtažky.

Kincl, Michal: Vyznejte se v sousedských sporech: Vybrané kapitoly
z nového občanského zákoníku
Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom v
současnosti nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je,
že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem obsáhlejší
než ta předchozí a v mnoha ohledech je vysoce konkrétní. V publikaci se
například dozvíte, co dělat, když padá sousedovo ovoce na vaši zahradu,
kdy musíte povolit sousedovi vstup na váš pozemek, jak reagovat na
schválnosti sousedů či co dělat, když vás sousedi obtěžují hlukem či kouřem.

Knight, Lorna: Průvodce módním šitím
Příručka se srozumitelně a přehledně napsanými návody a velkým
množstvím
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Obsahuje

techniky a rady, jak lze pracovat podle hotových střihů, popřípadě
jak si můžete střihy upravit podle postavy a svých představ nebo
také navrhnout vlastní a pak podle střihů ušít krásné a dokonale
padnoucí oděvy. Rozšíří vaše zkušenosti se šitím i zdobením oděvů
strojovou výšivkou, aplikací, ažurou a podobně. Je v praktické
kroužkové vazbě.
Kovaříková, Blanka: Příběhy domů slavných: na známé adrese
O histroii pražských domů vyšla již řada knih. Všichni autoři se ale jimi
doposud zabývali jen z hlediska architektury. Tato kniha je však zcela
opačná. Autorku zajímají lidské příběhy, osudy osobností, které
v domech žily, neboť genius loci tvoří teprve ti, kteří místo obývají. Ve
Šrobárově ulici na Vinohradech žil dlouhá léta Svatopluk Beneš,
v Nerudovce v domě U Bílé řípy Josef Kemr, na Masarykově nábřeží
č. 10 Lída Baarová, na Kampě Jan Werich a Josef Vinklář, v domečku
u Lužického semináře Slávka Budínová, ve Faustově domě Helena
Růžičková a mnoho dalších slavných osobností o nich se dočteme v nové knize známé
autorky Blanky Kovaříkové.
Macourek,
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Evropu: Kniha

nejen

o cestování, ale i o velké touze splnit si své sny
Je vůbec možné objet svět bez použití motorového dopravního
prostředku? Jak je vlastně ten svět velký? Takové a podobné otázky se
hnaly hlavou cestovatele Petra Macourka ještě předtím, než si začal plnit
svůj velký sen. Tato kniha napoví, jestli se taková cesta, ve věku přes 50
let,

kdy

už

docházejí

síly,

dá

vůbec

uskutečnit.

Spolu s cestovatelem zde můžete znovu projet první tisíce kilometrů
cesty. Prožít s ním vyčerpávající a dlouho marné stopování plachetnic, jeho první chyby a
karamboly, občasná střetnutí s lidmi zatrpklými a dokonce i zákeřnými, překvapivé zážitky
s divokou zvěří, průjezdy krásnou přírodou a romantickou krajinou, ale hlavně vás na duši
potěší a u srdíčka zahřeje, když s ním znovu prožijete to nejhezčí. Setkání s lidmi dobrými
a nezištnými, kteří cestovateli někdy otevřeli nejen své domovy, ale i svá srdce.

Motl, Stanislav: Kam zmizel zlatý poklad republiky
O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci
mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. Kniha Stanislava
Motla, jejíž součástí je bohatý obrazový materiál, včetně desítek
autentických dokumentů, formou dynamické reportáže popisuje
dramatické pátrání po osudech zlatého československého pokladu
v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí. Popisuje také mnohá
zajímavá setkání s pamětníky a zveřejňuje utajované zápisy
z vleklých a dramatických jednání o navrácení československého
měnového zlata, jež bylo podmíněno tím, že Československo zaplatí USA a Velké Británii
"daň za osvobození", do níž spadaly mimo jiné uniformy a výzbroj nejenom živých, ale
i padlých vojáků, včetně bomb, které naši letci shodili na Německo.
Navara, Luděk: Příběhy třetího odboje
O třetím odboji se sice mluví častěji než kdykoli dříve, ale přesných informací
je stále málo. Zřejmě i proto je tato kniha tak překvapivá. Ukazuje nejen
represi a útlak komunistického režimu, ale především odvážné pokusy
postavit se mu na odpor. Čtenář s úžasem pozoruje, jak rozsáhlý tento boj
proti nastupující totalitní moci ve skutečnosti byl. Přinášíme zde tři příběhy
protikomunistického odboje. První z nich popisuje osudy členů organizace
Orel, kteří se brzy po komunistickém převratu dostali do spárů tajné policie v
Uherském Hradišti. V tamním vězení označovaném jako peklo na zemi, kde
působil například obávaný Alois Grebeníček, zažili bití i mučení elektrickým proudem. Další příběh
představuje odbojovou skupinu Sodan, jejíž mladí členové organizují záškodnické akce — zapalují
stohy, stodoly, vyhrožují komunistickým funkcionářům. Bojují tak proti kolektivizaci vesnice, jsou
však prozrazeni a zatčeni. Ve třetí části mapují autoři rozsáhlou a prakticky neznámou brněnskou
odbojovou skupinu soustředěnou kolem agentů britské tajné služby. Její činnost je imponující: šest
vysílaček a organizované přechody hranic. I oni jsou prozrazeni. Jeden z agentů se zachrání
útěkem, další v bezvýchodné situaci zvolí sebevraždu. Nejsou zdezaznamenány pouze příběhy
těch, kteří akce proti komunistickému režimu přímo organizovali; součástí vyprávění jsou i osudy
lidí, kteří sice nehráli v odboji role klíčové, bez nichž by však tyto akce nebylo možno provést
a kteří spolu s nejbližšími příbuznými za svou pomoc krutě zaplatili. Jmenovitě jsou zde uvedeni
rovněž příslušníci druhé strany — vyšetřovatelé a tajní policisté. Autoři vyslechli řadu žijících
pamětníků, ale publikují zde i dosud veřejnosti zcela neznámé archivní materiály.

Panenka, Radim: Tato země je naše - 25 rozhovorů s prezidentem Milošem
Zemanem
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Milošem

Zemanem.

Miloš Zeman je téměř tři a půl roku hlavou státu. Za tu dobu společností hýbala celá řada
témat, na světové scéně se odehrálo několik krizí, z nichž mnohé
budou ještě dlouho pokračovat. Třetí český prezident má jasně
vyhraněné názory, za kterými si stojí klidně i proti všem. Migrační krize,
občanská válka na Ukrajině, Rusko a jeho zahraniční politika, válka v
Sýrii, islámský radikalismus a hrozba dalších teroristických útoků,
neobjektivní veřejnoprávní média či zavřené dveře na Hrad pro
amerického velvyslance. Nejen tato palčivá témata byla předmětem
pětadvaceti

rozhovorů,

které

spolu

s

dosud

nepublikovanými

fotografiemi tvoří tuto unikátní knihu.

Pulkkinen, Anne: Pohybové hry a cvičení s miminkem (v prvním
roce života)
Program cvičení rodičů s dětmi, který lze snadno realizovat doma.
Více než stovka nejkrásnějších her a pohybových aktivit...

Pulkkinen, Anne: Pohybové hry a cvičení s dětmi (1-3 roky)
V knize najdete zhruba 150 podnětů, které přinášejí spoustu pohybu,
smyslových zkušeností, napětí i zábavy...

Richtárová, Eva: S ovocem a zeleninou zdravěji
Ovoce, zelenina a další dary přírody - informace o odrůdách, jak vypadají,
co obsahují, jaké mají léčivé účinky a jak se připravují...

Sircus, Mark: Jedlá soda: unikátní přírodní léčba
Léta se soda bikarbona denně využívá jako součást celé řady nemocničních
procedur, ovšem většina lidí stále nemá potuchy, jak rozsáhlý je její
terapeutický potenciál. Dr. Mark Sircus ukáže, jak tato běžná látka může
posloužit ke zmírnění, a možná dokonce i prevenci mnoha zdravotních potíží
a nemocí…

Soeffker, Sigrid: Vaříme a pečeme zdravě pro děti bez lepku
Více než 70 receptů bez hotových moučných směsí, příklad týdenního
jídelníčku pro dobrou kondici, srozumitelný výklad nejdůležitějších
informací...

Stingl,Miloslav: Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem
a prostorem tělesné lásky
Jak a s kým se milovali staří Řekové a Římané, co všechno je v sexu
dovoleno a kde už musely zakročit příslušné orgány, kam až sahá lidská
fantazie - vyprávění o milostných a sexuálních praktikách na pěti
kontinentech...

Strunecká, Anna: Doba jedová 1. a 2. díl
Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích
a potravinových doplňcích a životním
prostředí vůbec, které jsou reklamou,
sdělovacími prostředky a mnohdy
i medicínou doporučovány jako zdraví
prospěšné.

Značná

pozornost

je

věnována možným rizikům očkování,
jež

v

současné

době

vyvolávají

zvýšený zájem veřejnosti. Autoři Anna
Strunecká a Jiří Patočka, vysoce

erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie
s dlouholetými zkušenostmi v publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou
a srozumitelnou formou. Každá kapitola je doplněna odkazy na populární i vědeckou
literaturu. Čtenářům se tak nabízí zcela ojedinělá příručka pro každodenní orientaci
v nepřehledné oblasti ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit před mnoha
zdravotními riziky a rádoby vědecky podloženými radami.
Sellman, Sherrill: Doba jedová 4. díl
Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za
základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této
knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků,
jako je hormonální antikoncepce či hormonální substituční léčba, na
endokrinní disruptory v životním prostředí a na další faktory, které
mají negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň však také vysvětluje
funkci a působení přirozených hormonů a nabízí různé možnosti
řešení zdravotních potíží způsobených hormonální nerovnováhou - především pro ženy
v přechodu. Autorka chápe toto období jako přirozenou součást života ženy, nikoli jako
potenciální příčinu ohrožení zdraví.
Šporková, Sylva: Tvoříme ve vintage stylu
Vintage styl – ať už jde o bytové doplňky, nábytek, dekorace,
módu nebo šperky – se v poslední době dostává do módy.
Vznikají i speciální obchody zaměřující se na prodej výrobků
v tomto stylu. Protože však tyhle věci nebývají zrovna nejlevnější,
má řada lidí snahu vyrobit si je sama – a k tomu jim má pomoci
právě tato knížka. Napodobit něco z éry našich babiček
a prababiček přitom není zas tak obtížné, materiály existují, takže
jde především o nápad a jeho provedení. Vintage styl není
kopírováním starých věcí, ale kreativním ztvárněním starých
motivů tak, aby se líbily a vyhovovaly současným podmínkám. Zkušená autorka
a výtvarnice se o to pokusila a vytvořila 20 vkusných nápaditých dárků, dekorací, šperků
a bytových doplňků ze dřeva, papíru, látek, drátků a korálků nebo plsti, které mají
nezaměnitelnou poetiku, a dýchá z nich kouzlo starých časů.

Toušlová, Iveta: Toulavá kamera (13. díl)
Nový díl knihy Toulavá kamera, navazující na oblíbený televizní pořad
stejného jména, přináší nevšední reportáže a tipy na zajímavé výlety.
Vokáč, Petr: K horským velikánům zub za zubem
Projedete se nejstrmější zubačkou v Evropě na horu Pilatus.
Vystoupáte do nejvýše položené železniční stanice na Jungfraujoch –
Top of Europe, do téměř 3500 metrů nad mořem. Zatajíte dech při
průjezdu Mont Blanc Expressem divokými soutěskami a pohledu do horských rozsedlin
pod vámi. Na Furkabahn pojedete po doslova shrnovacím mostu. V létě po něm jezdí
parní lokomotiva, v zimě udělá místo padajícím lavinám. Ve Stuttgartu budete obdivovat
tramvaj-zubačku, která se prohání městem. Jako hudba vám bude znít syčení páry, oblaka
dýmu a pravidelné nárazy pístu ve válci při stoupání na Rothorn. V
Zurichu dojedete zubačkou do hotelu. Dostanete se do nadmořské
výšky, kdy slavný Matterhorn se zdá na dosah ruky. Projede se cestou,
po které jezdily přes hory mezi jihem a severem Evropy koňské povozy.
V Glacier Expressu dostanete víno ve skleničce se šikmou nožičkou.
Aby se víno nevylilo, budete ji natáčet podle toho, jak se mění stoupání
na trati. Při nostalgii a obdivu k technickému fortelu předků budete
stoupat zub za zubem k horským velikánům Evropy.

Zvelebil, Jan: Na vandru s Reflexem
Kniha obsahuje zážitky našich krajanů z Etiopie, Ghany, Německa, Konga, Rakouska,
Súdánu, Švýcarska, Turecka, Ugandy a Vietnamu. Co považuje za
exotické vojenský pilot nebo pozorovatel OSN na misi v Africe a co
důstojník ve středisku pro řízení vzdušných operací NATO ve
vyspělé Evropě? Kde musejí humanitární organizace uplácet, aby
vůbec mohly pomáhat? Proč ve Švýcarsku ženy utíkají z práce,
když chtějí vyprat, a muži se bojí rozvodu jako čert kříže? Kde vám v
Hanoji zadarmo zaparkují a pohlídají kolo? Z celkem třiatřiceti
příběhů patří

k nejzajímavějším svědectví o tvrdosti súdánského

pojetí islámu a také zkušenosti české učitelky z vietnamského kapitalismu pod rudou
hvězdou, včetně pozoruhodného popisu, jak se na české ambasádě organizovaly
pohovory s žadateli o vízum, aby dostali šanci jen ti předem vyvolení. Text doplňuje
množství barevných fotografií.

