Náš tip na listopad 2015
dětská: Strýček slon, Zkušebna rodičů, Rytíři- naučná: Šumava- S batohem po Česku,
1000 let ruské rozpínavosti, Edukace seniorů - beletrie: Naše skvělá ﬁrma, Poslední láska
Václava II., Volavka
Dětská:
Strýček slon
Lobel Arnold
Rodiče malého slona se vydali na plachetnici na moře, ale zuřivá bouřka jim zhatila návrat domů. Sloník
seděl osamocený v pokojíčku, ale vtom zaslechl, jak někdo otvírá dveře. Strýček Slon! Sedli hned spolu do
vlaku a už uháněli k strýčkovu domečku. A že byl strýček veselý a zábavný, synovcovy chmury byly rázem
tytam. Tramtaradááá!
Zkušebna rodičů
Vyberte si ty ideální
Baddiel David
Nejste spokojeni se svými rodiči? Vyberte si nové! Devítiletý Barry Bennet má svých rodičů občas plné zuby.
Vlastně má celý seznam věcí, které mu na rodičích vadí: že ho pojmenovali Barry, že mu nikdy nic nedovolí,
že mají radši jeho mladší sestry, že jsou chudí a nudní… Kdyby tak měl jiné rodiče. Jednoho dne po obzvlášť
ošklivé hádce s rodiči Barry ve vzteku třikrát za sebou zopakuje, že by si přál lepší rodiče – a najednou se
ocitá ve světě, kde se mu jeho přání může splnit. Ve světě, který je řízen dětmi a kde si děti samy vybírají
své rodiče, protože dospělým nelze něco tak důležitého svěřit. Má to jeden háček: Barrymu bude za pět dní
deset let a musí si své nové rodiče vybrat do té doby. Naštěstí je tu Zkušebna rodičů, která mu nabídne
speciální balíček, v rámci něhož si za pět dní může vyzkoušet pět manželských párů, a to by bylo, aby si
mezi nimi nevybral ty pravé…
Rytíři
Velká encyklopedie s 3D obrázky
Kész Barnabás
Ržání koní, dusot kopyt, zvonění mečů a ryk bitevní vřavy. V sedlech válečných ořů přijíždí rytíři! Vydejte se
s námi do středověku a zjistěte, jaký byl skutečný život statečných mužů v lesklé zbroji. Jaká byla role pážat
a panošů a kdy se z nich stávali rytíři? Jak probíhal rytířský výcvik a jak vypadal obřad pasování? Jaké
používali zbraně a zbroj? Jak probíhaly bitvy, obrana hradů či pevností? Poznáte, jak žili tito hrdinové
doopravdy, a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Třeba to, že adept na rytíře mimo šermu, střelby z
luku, jízdy na koni, lovu zvěře či plavání musel zvládat také psaní veršů a šachy.

Naučná:
Šumava - S batohem po Česku
Průvodce a mapy
Hlavním cílem edice S batohem po Česku je představit zajímavá místa ČR. Publikace je rozdělena na cca 20
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tras, které jsou navrženy pro rodiče s dětmi, občasné i náročné turisty. Trasy jsou vedeny po zajímavých
místech, doplněny informacemi charakteru zeměpisného, historického i naučného.
1000 let ruské rozpínavosti
Od počátků k Putinovi
Boyd Douglas
Studená válka sice skončila pádem Berlínské zdi, ale v poslední době opět vzrůstají obavy z Ruska a jeho
zahraniční politiky. Autor popisuje rozmach ruského impéria, nevynechává velké postavy ruských dějin ani
rozšiřování moci Kremlu prostřednictvím satelitních států, studenou válku, vývoj na Ukrajině a okomentuje i
to, jak putinovské Rusko znovu razantně dává najevo svou sílu.
Edukace seniorů
Geragogika a gerontodidaktika
Špatenková Naděžda, Smékalová Lucie
Stárnutí populace je jedním z významných demograﬁckých trendů současnosti, který se v celosvětovém
měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a
jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a
vzdělávání.
Kniha poskytuje odpovědi na řadu otázek spojených se vzdělávacími intervencemi, které se zaměřují na tuto
věkovou kategorii, například:
• Kdo je vlastně aktérem edukace seniorů?
• Jak by měla edukace seniorů konkrétně vypadat?
• Jaká jsou speciﬁka tohoto vzdělávání?
• Má vzdělávání seniorů nějaké limity?
• Jaké jsou funkce, cíle a prostředky vzdělávání seniorů?

Beletrie:
Naše skvělá ﬁrma
Oupic Miroslav
Humoristický román z prostředí české ﬁrmy nabízející manažerské poradenství pro marketing, lidské zdroje,
logistiku, výrobu, ﬁnance apod., který si dělá legraci z neschopnosti, lenosti a dalších nešvarů, které všichni
určitě dobře známe. Management a zaměstnanci mezi sebou neumí komunikovat a většina lidí neví, co a
proč má dělat. Přestože si klienti myslí, že jsou zaměstnanci ﬁrmy odborníky, opak je pravdou, ale nějakým
zvláštním způsobem na to žádný klient nepřijde. Navíc si za své poradenství, které nemá hlavu ani patu,
účtují nehorázné sumy. Ve ﬁrmě panuje neuvěřitelné množství zbytečné administrativy, vzájemných
podrazů a špehování zaměstnanců.
Poslední láska Václava II.
Tajemná Anežka, sokyně Elišky Rejčky
Denková Melita
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Král Václav chystá sňatek s princeznou Rejčkou, jímž získá polskou korunu. Nenapadlo by ho, že když na
hradě potká dívku Anežku, bláznivě se do ní zamiluje a svou novomanželku pošle do vyhnanství. Hradu i
královu srdci na čas vládne krásná Anežka, ale královna Rejčka se vrací – a karta se obrátí. Václav podléhá
jejímu kouzlu, Anežka trne, jaký osud ji čeká.
Volavka
Bolton S.J.
Studium na Cambridgi bylo pro ně příslibem dobrého života. Ve skutečnosti tam našly smrt.
Slovutnou univerzitou se plíží smrt. Umírají především dívky a vždy odcházejí ze světa vlastním přičiněním.
Když se však začne o celou věc zajímat policie, vyjde najevo, že psychologický proﬁl, pohyb po sociálních
sítích a aktivity zemřelých vykazují shodné rysy. Je možné, že je někdo k sebevraždě dohnal?
Dokázat tuto domněnku se zdá zprvu nemožné, a tak se detektiv inspektor Mark Joesbury odhodlá k
nebezpečnému kroku: vyšle do Cambridge svou podřízenou Lacey Flintovou. Ta se má vydávat za studentku
a v této roli se pokusit o odhalení skutečného pozadí podivných událostí.
Lacey Flintová ví, do jak nebezpečné mise se pouští. Vlastně i trochu pochybuje, jestli to pro ni není příliš
velké sousto. Podaří se jí vylákat vrahy na světlo, anebo se stane další obětí jejich smrtonosné manipulace?
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