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příroda

MODRÝ ZÁZRAK
autor: Frauke Baguscheová
překlad: Jan Šindelka
rozsah: 288 stran

PODSTATA POUŠTĚ
autor: Michael Martin

Pod vodou se dějí úžasné věci: moře v noci
podivuhodně září a světélkuje, ty nejmenší
organismy tvořící plankton ovlivňují celý
koloběh života nejen pod hladinou a ryby
nejsou vůbec němé, naopak navzájem
pěkně nahlas komunikují. Mořská bioložka
Frauke Baguscheová vypráví fascinující
příběhy těch nejmenších i největších tvorů
na naší planetě, vysvětluje, kde má původ
ona charakteristická vůně, která nás
doprovází při procházkách po pláži, a proč
na nás moře tak silně působí a ovlivňuje
nás i celou Zemi.

překlad: Marie Voslářová
rozsah: 320 stran
Fotograf, dobrodruh a vystudovaný geograf
Michael Martin procestoval pouště celého
světa a tyto tajuplné oblasti a lidi, kteří
tam žijí, zvířata i rostliny, jimž se daří
přizpůsobovat se nejobtížnějším životním
podmínkám, dokáže poutavě popsat.
V tichu, osamění a klidu pouští přitom
on sám nachází protiváhu k našemu
přehlcenému životu. Nabízí tak zasvěcený
vhled do radikálně odlišné reality –
podivuhodné, obohacující a místy
přímo neuvěřitelné.
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příroda

LES NEMLČÍ
autor: Madlen Ziegeová
překlad: Magdalena Havlová
rozsah: 240 stran
Nejen lidé mají sklony k přehánění
a nepravdám. Zvířata jsou mnohem
nápaditější, jedná-li se například o to,
jak získat partnera či partnerku. Etoložka
Madlen Ziegeová nás zve do světa, v němž
potkáme chameleonské rostliny, pavouky
mávající lasem, ryby praktikující rybolov,
ptáky, co tančí, a králíky, kteří stavějí
navoněné ploty. Ukazuje nám přitom, že řeč
přírody nám může pomáhat v každodenním
životě – ať už jako inspirace, jak flirtovat, či
jako návod jak urovnat spory se sousedy.

Věděli jste, že houby dokážou
klást léčky? Nebo že ryby lžou?
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PRAVĚCÍ VLÁDCI EVROPY
autor: Vladimír Socha
ilustrace: Vladimír Rimbala
rozsah: 200 stran
Dinosaury si obvykle spojujeme s odlehlými
exotickými oblastmi, ale přitom vládli také
evropské suchozemské fauně. Vydejte se
po stopách těchto gigantů i tam, kde byste
je nečekali. Vladimír Socha se věnuje právě
jen evropským druhům dinosaurů – od
portugalských přes belgické, švýcarské
a německé nálezy až po pozdně
křídové druhy z Rumunska a dalších
východoevropských oblastí. Nechybí
ani přehled dinosauřích fosilií z České
republiky a okolních států. Jedinečný
výklad doprovázejí původní ilustrace
Vladimíra Rimbaly.

PROPLETENÝ ŽIVOT
autor: Merlin Sheldrake
překlad: Vojtěch Ettler
rozsah: 336 stran

Čím více toho o houbách víme, tím
méně toho bez nich dává smysl.
Neřadí se ani k rostlinám, ani k živočichům.
Prorůstají půdou, poletují ve vzduchu
a žijí i v našem těle. Vzrůstem sahají
od mikroskopických tvorečků po největší
známé organismy na světě. Stály u zrodu
života na souši, dokážou přežít v otevřeném
kosmu a libují si v radioaktivním záření.
A vlastně na nich větší či menší měrou
závisí veškerý život na Zemi.

Kniha Propletený život
vás vezme do opomíjeného
a zázračného světa hub
a ukáže vám, že představují
klíč k porozumění nejen
planetě, na níž žijeme, ale
i k životu samotnému. Vydejte
se na pouť, která vás změní
k nepoznání.

MERLIN SHELDRAKE je biolog a spisovatel. Doktorát z tropické ekologie získal na Univerzitě
v Cambridge za svou práci o podzemních houbových sítích v tropických deštných pralesích v Panamě,
kde absolvoval doktorandskou stáž pod hlavičkou Smithsonova tropického výzkumného institutu.
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příroda

PTAČÍ SMYSL
autor: Tim Birkhead
překlad: Alena Klvaňová
rozsah: 272 stran
Jaké to je být rorýsem létajícím rychlostí
vyšší než sto kilometrů v hodině? Nebo
kivim ploužícím se asfaltově černou tmou
novozélandské noci? A co se honí hlavou
slavíkovi, když si při zpěvu pohrává
s notami? V této výjimečné knize čerpá
Tim Birkhead ze svých bohatých vědomostí,
které získal celoživotním studiem ptáků,
přináší odpovědi na mnoho palčivých
otázek a přibližuje, jak ptáci vnímají svět.
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GENIALITA PTÁKŮ
autor: Jennifer Ackerman
překlad: Vendula Hlavová
rozsah: 352 stran
Dlouho se mělo za to, že ptáci řeší
problémy křídly. Nyní se ukazuje, že
používají mozek, který se svou výkonností
rovná mozku primátů, a v některých
ohledech dokonce i člověka. Ačkoliv mají
ptačí mozky odlišnou stavbu než mozky
savců, ve své funkčnosti si s nimi nikterak
nezadají. Ptáci si prostě našli vlastní
způsob, jak používat hlavu. Po přečtení
této knihy budete sousloví „ptačí mozeček“
rozumět úplně jinak.

příroda

PŘÍRODĚ NA STOPĚ
autor: Peter Wohlleben
překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 160 stran

Naučte se rozumět tajným
znamením přírody.
Jakmile vykročíme ze dveří, obklopí
nás příroda. Kolem nás probíhají tisíce
malých i velkých procesů, které jsou často
fascinující a krásné – pokud si jich vůbec
všimnete. V dobách minulých bylo životně
důležité, aby každý uměl tyto indicie
poznat a správně interpretovat. Dnes
se spoléháme na odborníky a sledujeme
předpověď počasí.

Peter Wohlleben nás ve své knize zve, abychom
se sami stali odborníky a podrobněji prozkoumali
a interpretovali indicie, které nám poskytují
mraky, rostliny, živočichové a vítr.

PETER WOHLLEBEN (1964) se už v dětství chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes
dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu
Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa.
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zahrada

STATEČNÍ V ZAHRADĚ
autor: Thomas Hess
MECH
autor: Ulrica Nordström

překlad: David Krásenský
rozsah: 128 stran

překlad: Lenka Adamcová
rozsah: 192 stran

Stojíme na prahu klimatických změn.
Extrémní výkyvy počasí nejsou výjimečné.
Každý zahradník si proto musí uvědomit
jejich následky a začít přemýšlet jinak.
Musí pochopit jiný rytmus přírody a zmírnit
negativní důsledky. Především silné deště
a období sucha vyžadují, abychom
k zahradě přistupovali jiným způsobem,
ať už jde o zřizování záhonů, nebo
pořizování odolnějších rostlin.

Mech je všude kolem nás. Nejčastěji
ho vídáme na vlhkých a stinných
místech, můžeme ho najít ale i na těch
nejneočekávanějších a nejodlehlejších
místech od pouští až po Antarktidu.
Tato kniha je oslavou tiché a neokázalé
krásy mechu.

Objevte magický svět mechu.
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DIVOČINA V ZAHRADĚ • autor: Dave Goulson
překlad: Lenka Adamcová • rozsah: 304 stran
Divokou přírodu máme přímo pod nosem – v zahradách a parcích,
v mezerách v chodníku a v zemi pod svýma nohama. Dave Goulson
nahlíží do kompostu, vrtá se v hlíně a noří se do zahradního jezírka.
Zaníceně vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva
neoddělitelně propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek,
nedoceňovaných hrdinů přírodního světa.

POZNÁTE PTÁKY
NAŠICH ZAHRAD?
autor: Ulrich Schmid
ABY VÁS ROSTLINY MILOVALY
autor: Summer Rayne Oakes
překlad: Vendula Hlavová
rozsah: 204 stran
Jakmile začnete pečovat o rostliny, naučíte
se lépe starat i sami o sebe, své blízké
i naši planetu. Vydejte se do světa rostlin
a objevte, jak si můžete začít vytvářet svůj
vlastní zelený koutek – a to jak doma, tak
v mysli a v srdci.

překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 192 stran
Sýkoru koňadru, vrabce domácího a kosa
černého zahlédnete na zahradě nejčastěji.
Věděli jste ale, že se u krmítka ráda
zastaví i sýkora babka? Anebo že budníčka
menšího přilákáte, pokud na zahradě
zasadíte vrbu?
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domácnost
Berlínský portál Smarticular.net už od roku 2014 zveřejňuje
návody a tipy na jednoduchý a udržitelný život. Denně představuje
nová řešení, recepty a alternativy, díky nimž může být život o něco
jednodušší a ekologičtější.

ZKUSTE TO DOMA SAMI:
ZAHRADA A BALKON

ZKUSTE TO DOMA SAMI:
KUCHYNĚ

překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 192 stran

překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 192 stran

Květinová louka plná včel místo trávníku,
zelenina místo okrasných rostlin, léčivé
byliny místo plevelu – nabízí se mnoho
možností, jak zahradničit přírodněji, zdravěji
a zároveň snadněji. Zkrátka existuje mnoho
dobrých důvodů, proč si založit biozahradu.

Zapomeňte na nezdravé nebo drahé
výrobky ze supermarketu, zdravější
alternativu si můžete připravit snadno
i doma. Na 137 receptech a nápadech do
kuchyně poznáte, jak je to prosté. Domácí
pomazánky nebo zeleninové chipsy bez
syntetických přísad budou chutnat všem.
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OCET
překlad: Štěpánka Podlešáková
rozsah: 192 stran
Ocet je snad nejpodceňovanější domácí
přírodní prostředek – každý ho má doma,
ale málokdo ví o jeho nespočetných
užitečných vlastnostech a možnostech
využití při péči o zdraví, tělo, výživu,
domácnost a zahradu.

PROSINEC
2020

JEDLÉ MĚSTO
překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 192 stran
Jsou města pouze betonovou pouští
zahlcenou výfukovými plyny a se psími
výkaly na každém rohu? Ani náhodou!
Stranou od nákupních center a hlavních
tříd je možné v každém městě objevit
překvapivě zdravé poklady rostlinné říše.
Stačí jen najít odvahu a začít hledat.

Inspirujte se praktickými nápady a návody, jak
přestat plýtvat potravinami a nic nevyhazovat.
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beletrie

DĚTI LESA
autor: Giuseppe Festa
překlad: Barbora Šupíková
rozsah: 224 stran
Ulisse a Achille jsou dvě vlčata, která
se krátce po sobě našla opuštěná
v lese, každé na jiném místě. Obě
byla převezena do záchranné stanice
v italských Apeninách, kde o ně bude dobře
postaráno. Vlci by tu měli prožít celý život,
protože pokud vyrůstají v blízkosti člověka,
neosvojí si zákony smečky a bez nich
v přírodě nedokážou přežít. Jenže Elisa
to vidí jinak a se svými kolegy usiluje
o to, aby vlci mohli být navráceni do
svého přirozeného prostředí.

„Místo strachu z vlků bychom
měli mít strach z toho, jak moc
jsme se vzdálili své vlastní vlčí
povaze.“
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SRDCE PRO JEŽKY
autor: Massimo Vacchetta
překlad: Barbora Šupíková
rozsah: 224 stran
Lisina očka jsou živá a tmavá, tělo štíhlé
a čumáček pěkně zašpičatělý. Když ji
našli na jedné zahradě, sotva lapala po
dechu, pravděpodobně byla omráčená
od auta. Jedině Massimo, který pro ježky
založil záchrannou stanici, jí může pomoct.
Vypadá to beznadějně, ale ani jeden z nich
to nevzdává a po noci plné obav se malý
ježeček znovu staví na nohy. Díky ježkům
se Massimo Vacchetta naučil být trpělivý,
umět se vcítit i pochopit, kolik radosti se
skrývá v drobných skutcích.

Předchozí kniha
autora o tom, jak
malý ježek může
změnit život.

POBŘEŽNÍ CESTA
autor: Raynor Winnová
překlad: Lucie Mikolajková
rozsah: 352 stran
Teprve před několika dny se Raynor
dozvěděla, že její manžel Moth trpí
nevyléčitelnou nemocí. A k tomu právě
přišli o dům a tím i o práci. Nezbývá jim
skoro nic – ani čas. A tak se rozhodnou
vydat na pouť dlouhou tisíc kilometrů.
Chtějí projít Jihozápadní pobřežní cestu,
která vede po anglickém pobřeží. Když
putují přímořskou krajinou, po útesech
mezi mořem a oblohou, mají v batozích
jen to nejnutnější. S každým krokem,
každým dalším setkáním a potížemi, jimž
musejí čelit, se z prosté pěší výpravy
stává životní pouť.

„Náš svět se měnil, jeho okraje bledly, jak nás cesta vedla
mezi mořem, skalami a oblohou. Jako bychom postupně
splývali s divočinou a cesta, kterou jsme kráčeli, jako by nás
nesla úplně jinam.“

pro děti
OD
4 LET

COPAK ZE MĚ BUDE?
autor: Svenja Ernsten
ilustrace: Tobias Pahlke
překlad: Barbora Špundová
rozsah: 32 stran

Fascinující proměny ve světě
zvířat a rostlin
Z nenápadného semínka vyroste košatý
strom, z maličkého vajíčka pod vodou
se vyklube překrásně zbarvená vážka
a třeba z tenkých bílých vláken se
vyvine houba s jasně červeným
kloboukem s bílými puntíky.
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MUSÍ SI LVI STŘÍHAT HŘÍVU?
autor: Svenja Ernsten
ilustrace: Tobias Pahlke
překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 32 stran

Čím nás zvířata fascinují
a v čem se od nás liší
K čemu všemu má slon uši? Které
zvíře má nejvíc nohou? Je krtek opravdu
slepý? Seznamte se s jedinečnými zvířaty,
poznejte jejich zvláštnosti a objevujte krásu
kolem sebe.

CHODÍ MÝVAL BRZY SPÁT?
autor: Svenja Ernsten
ilustrace: Tobias Pahlke
překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 32 stran

Zvířata a jejich den
Poznejte, jak vypadá den v životě zvířat.
Možná budete žasnout, v čem všem jsou
nám podobná. Dozvíte se třeba to, kde
a jak zvířata bydlí, nebo to, jestli si čistí
zuby. A hrají si spolu jako děti?

KDOPAK SE TU CHECHTÁ?
autor: Svenja Ernsten
ilustrace: Tobias Pahlke
překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 32 stran

Zvířata a jejich pocity
Zvířata se spolu nemohou dorozumívat
slovy jako my, ale mají svůj vlastní jazyk.
Umějí se radovat, dokážou se pěkně
rozzuřit a mohou se i bát. A všechno
tohle dokážou vyjádřit svým tělem.

pro děti
8–12
LET
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JEDEN ROK V ŽIVOTĚ VČELY
autoři: David Gerstmeier,
Hannah Götteová,
Tobias Miltenberger
překlad: David Krásenský
rozsah: 70 stran
Nahlédněte s námi do včelího úlu!
Budete moct pozorovat pilné včelky
zblízka a zjistíte, co vše se v úlu děje.
Každá jednotlivá včelka má totiž svůj
důležitý úkol: od výchovy nováčků
přes stavbu plástů až po sběr nektaru
a pylu. Dále se také dozvíte, jak
se včelaři o svá včelstva starají,
aby se jim dobře dařilo a byla
zdravá.
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VČELAŘENÍ PRO DĚTI
autoři: Sarah Budeová,
Rebecca Schmitzová
překlad: David Krásenský
rozsah: 80 stran
Při včelaření poznáte včely dokonale –
budete vědět, jak žijí, jak spolu komunikují
nebo jak vzniká med a vosk. To všechno
a ještě mnohem víc se dozvíte také v knížce
Sarah Budeové a Rebeccy Schmitzové.

BÁJEČNÁ ŠKOLA PANA SCOTTA
autor: Miroslava Salajková
ilustrace: Ivona Knechtlová
rozsah: 128 stran
Šestiletý Péťa jde poprvé do školy.
S rodiči se z Česka přestěhoval
do Portugalska, a tak na něj čekají
spolužáci z celého světa. Jak
to zvládne, když neumí
ani slovo anglicky?
Najde si tu kamarády?
Budou si rozumět?
Jeho pochybnosti
se rozplynou hned
první den, kdy
pochopí, že tahle malá
mezinárodní škola je
prostě báječná!
OD
5 LET

Autorka Miroslava Salajková čerpala ze svých
vlastních zkušeností, kdy mezinárodní školu
v Portugalsku navštěvoval její syn. Nikdy
nezapomene na vlídnost Mr. Scotta. Takovou
školu by přála všem.

17

ZNÁTE ČTYŘI KAMARÁDY
Z MEDOVÉHO LESA?
Lišák Míša do všeho strká svůj zvědavý čumáček
a má čuch na ta nejlepší dobrodružství. Laňka
Daňka je opatrná a zdrženlivá a neustále
si s něčím dělá starosti. Divoké prasátko
Chrochtík je pěkně mazané a neustále
vyhledává lumpárny – a jeho maminka
hledá jeho. Mývalka Makovička se ze všeho
nejradši o všechny stará, neúnavně pečuje
o čistotu a každou chvíli radostně zatleská.
Zažijte s nimi spoustu dobrodružství!
OD
4 LET

• JAK ZAHNAT STESK
• KRÁLÍČCI V OHROŽENÍ
autor: Andrea Schütze
překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 96 stran

PROSINEC
2020

A další dobrodružství už se chystá!
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ROK V LESNÍ ŠKOL(C)E
autoři: Jane Worroll, Peter Houghton
překlad: Vojtěch Ettler
rozsah: 168 stran
Nevadí, jestli prší, nebo svítí sluníčko, tato
příručka „vytáhne“ děti na čerstvý vzduch
kde se díky ní naučí něco nového a začnou
prozkoumávat krásy přírody ve všech
ročních obdobích. Na své si přijdou rodiče,
učitelé i všichni ostatní, kteří mají zájem
okusit aktivity z lesní škol(k)y, ale zkrátka
nepřijdou ani zkušení průvodci, kterým
kniha poslouží jako šikovný zdroj inspirace.

LESNÍ ŠKOLKA – KARTY
autoři: Jane Worroll, Peter Houghton
překlad: Vojtěch Ettler
Ať už jste rodiče, děti, vychovatelé,
učitelé, nebo průvodci v lesní školce či
škole, s tímto balíčkem karet s popisem
aktivit pod širým nebem se pobavíte
na 48 způsobů: hry, rukodělné činnosti
a dovednostní úkoly, při nichž se nasmějete
i mnoho naučíte. Hlavní slovo přitom mají
děti, které si dobrodružství samy vybírají
a organizují.
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PRO
CELOU
RODINU

KDE SI PÍŤA ZCHLADÍ TLAPKY?
autoři: Carina a Peter Wohllebenovi
překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 16 stran

HRY PROTI NUDĚ
autor: Ivan Brett

Veverčákovi Píťovi i hajnému Petrovi je
strašlivé horko. Píťa proto vyrazí do lesa,
aby přišel na to, jak se osvěžit. Po cestě
potká několik zvířátek a ta mu prozradí,
kam se chodívají osvěžit. Žába nejraději
skočí do chladivé vody a divoká prasata
se zase ráda povalují v bahně. Jenže
veverčákovi to není nic platné. Kde by
se tak mohl ve vzrostlém bukovém lese
zchladit on?

překlad: Tomáš Bíla
rozsah: 256 stran

Leporelo s otevíracími okénky
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Ke hraní 101 her z této knihy nepotřebujete
počítač ani mobilní telefon. Vystačíte si
většinou s tužkou a papírem, někdy budete
muset vyrazit ven, některé hry můžete hrát
sami, jiné ve společnosti rodiny či přátel.
A co je lepšího, než se sejít u jednoho
stolu a společně prožívat cestu k vítězství,
promýšlet strategie či hodnotit svoje
možnosti, zkrátka bavit se a smát se
se svými blízkými? Ivan Brett některé hry
sám vymyslel, jiné jsou upravené varianty,
které už dávno existují.

audioknihy
délka:
7 hodin
25 minut

délka:
7 hodin
11 minut

• COUCHSURFING V RUSKU
autor: Stephan Orth
interpret: Zdeněk Kupka
délka: 8 hodin 58 minut

• CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT
autor: Peter Wohlleben

O žádné části zeměkoule nepanují tak
zmatené a rozporuplné představy jako
o Rusku. V tom případě pomůže jediné:
vyrazit na cestu a udělat si svůj vlastní
obrázek. Anebo si poslechnout vyprávění
Stephana Ortha.

délka:
3 hodiny
18 minut

• TAJEMNÉ POUTO MEZI
ČLOVĚKEM A PŘÍRODOU

interpret: Aleš Procházka
Peter Wohlleben nám ukazuje, jak blízcí
jsme si s přírodou a nakolik s ní zůstáváme
propojení. Mají zvířata stejné pocity jako
my? Existuje sedmý smysl, kterým dokážeme
vytušit nebezpečí?

• SLYŠÍŠ, JAK MLUVÍ STROMY?
• VÍŠ, KDE BYDLÍ ZVÍŘATA?
autor: Peter Wohlleben

PRO
DĚTI

interpret: Martin Preiss

délka:
3 hodiny
40 minut

Peter Wohlleben vás vezme za zvířaty, která žijí docela
blízko – v lese, na zahradě, u vody, ale i třeba u vás doma.
Vydejte se prozkoumat jejich tajemný svět a objevte drobné
zázraky přírody.

• 25 GRAMŮ ŠTĚSTÍ • SRDCE VČELY MÁ PĚT KOMOR
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knihy ve slovenštině
25 GRAMOV ŠŤASTIA
autori: Massimo Vacchetta a Antonella Tomaselli
preklad: Patrik Rolko • rozsah: 184 strán
Massimo Vacchetta rozpráva o nezvyčajnom
stretnutí, ktoré mu pomohlo prekonať zlé obdobie a vnuklo mu nový
zmysel života. Založil záchrannú stanicu pre ježkov, z ktorých sa vinou
našej nepozornosti stal ohrozený druh a stará sa o tých, ktorí potrebujú
dlhodobú pomoc.

SRDCE VČELY MÁ PÄŤ KOMÔR
autor: Helen Jukes
preklad: Natália Hattalová • rozsah: 280 strán
Helen Jukes sa na prahu tridsiatky cíti uväznená v mestskom kolotoči
kancelárskych intríg a dočasných adries. Snaží sa vybudovať zázemie
v podobe novej práce, ale uvedomí si, že ak túži viesť zmysluplný život
naplnený láskou a prácou, musí sa zmeniť. Práve vtedy jej priatelia venujú
včelstvo. Podľa starých legiend – darované včely prinášajú šťastie.

GENIALITA VTÁKOV
autor: Jennifer Ackerman
preklad: Natália Hattalová • rozsah: 352 strán
Ako to, že vtáky vycítia blížiacu sa búrku, o ktorej my zatiaľ nemáme
ani tušenia? Vďaka akej navigácii dokážu trafiť do miest vzdialených
tisíce kilometrov, kde nikdy predtým neboli? Vedeli ste, že aj po šiestich
mesiacoch si pamätajú, kam si na ploche veľkej stovky štvorcových
kilometrov schovali potravu?
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JEDEN ROK V ŽIVOTE VČELY
autori: David Gerstmeier, Hannah Götteová,
Tobias Miltenberger
preklad: Lenka Fifková Školníková • rozsah: 72 strán
Nazri s nami do včelieho úľa! Budeme pozorovať usilovné včielky zblízka
a zistíme, čo všetko sa v úli deje. Každá včielka má totiž svoju dôležitú
úlohu: od výchovy nováčikov cez stavbu plástov až po zber nektáru
a peľu. Okrem toho sa dozvieme aj to, ako sa včelári starajú o svoje
včelstvá, aby sa im dobre darilo a boli zdravé.

HRY Z LESNEJ ŠKOL(IČK)Y
autori: Jane Worroll, Peter Houghton
preklad: Veronika Baluchová • rozsah: 160 strán
Táto kniha vaše deti „vytiahne“ von do prírody a nadchne ich pre
tvorenie a zážitky v skutočnom svete – namiesto vysedávania pred
obrazovkou počítača. Aktivity opísané v tejto príručke vám poskytnú
skvelú príležitosť stráviť čas s celou rodinou a povedú vaše deti k tomu,
aby si hry na čerstvom vzduchu a pod holým nebom zamilovali.

SMARTICULAR
SKÚSTE TO DOMA SAMI – KUCHYŇA
preklad: Natália Hattalová • rozsah: 192 strán
Zabudnite na drahé a nezdravé produkty zo supermarketu. Oveľa
lepšou alternatívou je pripraviť si mnohé z nich doma. Stotridsaťsedem
našich najlepších receptov a nápadov vám ukáže, aké je to všetko
jednoduché. Prestaňte nakupovať a pustite sa radšej do vlastnoručnej
výroby.
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příroda

Knihy Petera Wohllebena pro děti

NAŠE KNIHY DISTRIBUUJÍ:
Kosmas, s.r.o.
Lublaňská 693/34
120 00 Praha 2
www.kosmas.cz

Euromedia Group, a. s.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
www.euromedia.cz

PEMIC BOOKS, a. s.
Smetanovo náměstí 222/8
702 00 Moravská Ostrava
www.pemic.cz

Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha 4
www.dobrovsky.cz

Knihy z Nakladatelství KAZDA lze zakoupit se slevou 20 %
přímo u nakladatele na www.knihykazda.cz, nebo v knihkupectvích.

24

