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Nové knihy v městské knihovně:
Beletrie pro dospělé:
Prosečské lístky, Martin Reiner – Bás-
ník - román o Ivanu Blatném (Kniha 
roku v soutěži Magnesia Litera), Ma-
těj Hořava – Pálenka. Prózy z Banátu 
(Objev roku v soutěži Magnesia Litera), 
Petra Hůlová – Macocha, Jan Hníz-
dil – Mým marodům, Renáta Fučíková 

– Praha v srdci (189 příběhů města a 
lidí), David Lagercrantz – Dívka v pa-
voučí síti (Milénium 04), Peter May – 
Ostrov Entry, Simon Mawer – Dívka, 
která spadla z nebe, Mary Higgins 
Clark – Nikdy není pozdě, Kateřina 
Dubská – Dcery, Markéta Pilátová – 
Tsunami blues, Pavel Brycz – Muž bez 
ženy není člověk, Nejlepší světové čtení 
(Dick Francis, Nicholas Sparks, Jeffery 
Deaver, John Nichol Stinger), Robin 
Cook – Horečka, Vlasta Pittnerová – 
Na rychtě, Selská pýcha
Doporučená četba pro střední školy:
Bohumil Hrabal – Rukověť pábitel-
ského učně, Jean Giono – Muž, který 
sázel stromy, Konstantin Biebl – Básně, 
Karel Čapek – Tři hry, Bohumil Hra-
bal – Jsme jako olivy (novely),

Naučná literatura:
Prosečská kuchařka, Marie Rakušanová 

– Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a 
svázal, Roman Prahl – Karikatura a 
její příbuzní, Josef Jonáš – Tak chutná 
štěstí, Olga Černá – Čtení není žádná 
nuda, Ladislav Dvořák – Obejměte své 
vnitřní dítě, Rob Parsons – Supermatce 
řekni sbohem
Knihy pro děti:
Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo, 
Ivana Pilařová – Nejkrásnější české po-
hádky, Iva Kořístková – Šmoula hasič

Zajišťujeme tiskové a zasílatelské činnosti na klíč.* 

Chcete oslovit své 
zákazníky a partnery?

* Na veškeré naše služby lze uplatnit náhradní plnění.

Oční screening opět v Proseči
Ergotep CSR institut, obecně prospěšná společnost,  orga-

nizuje pro děti z Proseče a okolí preventivní vyšetření zraku, 
tzv.  oční screening.  Vyšetření provádějí odborníci z neziskové 
společnosti PROZRAK. Ergotep CSR Institut  financuje ce-
lou akci v rámci projektu společenské odpovědnosti. Vyšetření 
se uskuteční již potřetí, je optimální pro děti od 4 let – nejpoz-
ději do 8. roku věku. Není třeba ho opakovat. Kromě odhalení 
jiných  očních vad je jeho hlavním cílem identifikovat počína-
jící tupozrakost – tu  v pozdějším věku  nelze léčit.  Vyšetření 
proběhne v mateřské školce v Proseči dne 19. dubna 2016  od 
8.30 hodin ráno.  Rodiče, jejichž děti MŠ nenavštěvují, mohou 
vyšetření dětí domluvit  s vedoucí učitelkou MŠ, paní Pavlou 
Černou.

V letošním roce uspořádá Ergotep CSR Institut přednášku a 
besedu s PhDr. Dagmar Fiedlerovou, ředitelkou OPS Prozrak 
(www.prozrak.cz), autorkou projektu očního screeningu a zku-
šenou pediatričkou. Besedovat tudíž nebudeme jen o potížích 
se zrakem, ale o všech „novodobých“  problémech předškoláků 
a školáků. Dotkneme se tedy i toliko diskutované inkluze.

Jiří Herynek, Ergotep CSR Institut o.p.s.

Přednáška Express Peking, Dillí
Po předcházející cestopisné besedě - 

Austrálie, Nový Zéland, s velmi kladnými 
ohlasy, vedenou cestovatelem panem Mi-
lanem Pilným, volně navazujeme pokra-
čováním další cestopisnou přednáškou s 
rozmanitým tématem Express Peking, 
Dillí.

Pro připomenutí, pan Milan Pilný je 
dobrodruh a cestovatel na volné noze. 
Procestoval téměř všechny světadíly. Své 
zážitky a vyprávění doplňuje promíta-
nými fotografiemi.

Přednáškou nás provede z Pekingu 
přes Velkou Čínskou zeď, klášter Sha-
olin, Xian s hliněnou armádou, Lhasu 
s Potalou a další kláštery po vysokohor-
ské silnici s výhledem na Mt. Everest do 
Káthmándú, dál přes posvátné Váránasí 
se spalováním mrtvých u Gangy, hrobku 
Tádž Mahal až do Dillí s Červenou pev-
ností a nerezavějícím sloupem.

Srdečně zveme všechny zájemce na přá-
telské posezení 14. dubna 2016 od 15:00 
hodin do vzdělávacího centra Ergoeduky, 
vstupné dobrovolné.

Pro bližší informace kontaktujte 
p. Martinu Štrumfovou na tel. čísle  
734 474 050.


