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JiƎí ervinka

Hurá na tábor!
ILUSTRACE JI\Í ERVINKA

PrakƟcky zamĢƎená publikace nabízí ēinnosƟ, hry a pƎírodní
námĢty urēené pro nejrƽznĢjší typy táborƽ (skautské, turisƟcké, zálesácké apod.) vēetnĢ stále oblíbenĢjších táborƽ
pƎímĢstských. Jsou zde struēnĢ popsány nejjednodušší základy táboƎení, ale také málo známé tábornické a zálesácké
„lahƽdky“. Souēásơ každé kapitoly jsou hry a námĢty k poznávání pƎírody. Vše je pƎiblíženo prakƟckým obrazovým
doprovodem.
Kniha volnĢ navazuje (pƎedevším strukturou, ale i nĢkterými námĢty) na publikaci Výpravy do pƎírody (Portál 2002).
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VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

JiƎí ervinka je specialistou na herní programy, bývalý šéfredaktor roēenky o outdoorovém vybavení Malý Prƽvodce svĢtem outdooru (1995–2012) a šéfredaktor stejnĢ
zamĢƎeného ēasopisu SvĢt outdooru (2012–2015).

Tábor je pro dĢƟ bájeēný ēas. as her, dobrodružství, kamarádství a zábavy. Tábory mají
pro dĢƟ i jiný význam, který jim zƽstává ēasto utajen. Na správném táboƎe se toƟž nauēí
celou Ǝadu nových vĢcí, získají nové zkušenosƟ, nauēí se samostatnosƟ. Zkrátka, musí si
nĢjakou dobu poradit i bez rodiēƽ, což je pro
nĢkteré docela velký oƎíšek. Podívejme se ale

na tábor oēima vedoucího. TémĢƎ dvacet ētyƎi
hodin každý den má na starost tlupu dobrodružství chƟvých dĢơ. A to není jednoduché.
Musí vymyslet program, dbát na bezpeēnost,
sledovat vztahy ve skupinĢ, být ēasto náhradním rodiēem…
Jan Burda, pƎedseda pƎedstavenstva
Rady dĢtí a mládeže kraje Vysoēina

K T É M AT U D O P O R U  U J E M E :
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Susan Albers

Jak se uklidnit bez jídla
50 cviēení
P\EKL A D HEL EN A Š IL H Á NKOVÁ

Jídlo má schopnost ulevit doēasnĢ od stresu a smutku
a uklidnit nás. Není divu, že experƟ odhadují, že asi 75ര% pƎípadƽ pƎejídání je vyvoláno nikoli fyzickým hladem, ale našimi
emocemi – a ty mƽžeme uƟšit i jiným, zdravĢjším zpƽsobem.
Proto autorka sepsala tento pƎehled 50 cviēení založených
na všímavosƟ a urēených k relaxaci vlastního tĢla, k práci
s myšlením, k odvedení pozornosƟ, k ukonēení závislosƟ na
jídle, ke schopnosƟ získat pomoc ostatních a k uklidnĢní rozbouƎených emocí. Až pƎíštĢ v emoēnĢ nároēné chvíli dostanete chuƛ na jídlo, obejdĢte ledniēku obloukem a sáhnĢte po
této knize – možnosƟ, které vám autorka nabízí, jsou právĢ
tak úēinné, a navíc i zcela zdravé!
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1205-8 | brož. | 200 str. | asi 299൶Kē

Susan Albers, Psy.D., je klinická psycholožka pracující v Cleveland
Clinic Hospital, kde se specializuje na léēbu poơží souvisejících
s pƎíjmem potravy a s tĢlesným schématem a na kontrolu váhy za
pomoci nácviku všímavosƟ. Po celém svĢtĢ vede semináƎe spojující
témata všímavosƟ a jídla a je citovanou autorkou nĢkolika knih.
T
U ká z ka :

Až budete mít dobrou náladu, pƎedveěte, jak
se pƎejídání ze stresu úspĢšnĢ bránit. Ve scénce
mƽžete napƎíklad vejít do kuchynĢ, otevƎít lednici, jako byste si z nervozity chtĢli nĢco uždibnout,
hned ale zase z kuchynĢ odejdĢte a zaēnĢte se
vĢnovat nĢēemu jinému. Význam hraní spoēívá

v nacviēování urēitého chování, které si ơmto
zpƽsobem zautomaƟzujete. Moji klienƟ ēasto
opakují heslo „pƎedsơráním k opravdovosƟ“. NĢkdy však mƽže urēitou dobu trvat, než se s daným chováním skuteēnĢ ztotožníte a stane se
pro vás pƎirozené a snadno proveditelné.

TRÉNUJTE T LO I MYSL:
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MarƟn Gardner

Jakou barvu má medvĢd?
Nejlepší matemaƟcké a logické hádanky
P \ E K L A D J O N AT H A N V E R N E R

MatemaƟk MarƟn Gardner psal pƎes 25 let sloupky matemaƟckých her do presƟžního ēasopisu ScienƟĮc American –
vždy se snažil ukázat nový a neokoukaný problém a jeho Ǝešení. Kniha, která patƎí k nejoceŸovanĢjším ve svém oboru,
obsahuje výbĢr 65 nejlepších matemaƟckých hádanek a logických úkolƽ, které potrápí mozkové závity, rozšíƎí možnosƟ
uvažování a pouēí o matemaƟckých a logických postupech.
Souēásơ knihy jsou komentovaná Ǝešení.
978-80-262-1166-2 | brož. | 176 str. | asi 215൶Kē

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

MarƟn Gardner (1914–2010) byl americký matemaƟk a popularizátor vĢdy. Je známý pƎedevším pro své matemaƟcké sloupky, ve
kterých popularizoval nové matemaƟcké koncepty. Napsal nebo
editoval pƎes 100 knih. Zajímal se o mikromagii, iluzionismus,
literaturu (zvláštĢ o díla Lewise Carrolla), ĮlozoĮi, vĢdecký skepƟcismus a náboženství. \íká se o nĢm, že „pƎinesl více matemaƟky více
milionƽm lidí než kdokoli jiný“.
Hádanky jsou v jistém smyslu to, co dĢlají
všichni vĢdci. Snaží se vyƎešit hádanky o pƎírodĢ
a vĢdĢ. Hádanky provokují myšlení ke kreaƟvitĢ
a jsou výchozím bodem zajímavého bádání. Za-

vedou vás do témĢƎ všech odvĢtví matemaƟky.
Sám v Ǝešení hádanek tak dobrý nejsem. Ale oceŸuju a mám rád každou dobrou hádanku.
Martin Gardner

D A L Š Í L O G I C K É H Á D A N K Y:
Raymond Smullyan

Jak se jmenuje tahle knížka?
Slavná kniha v novém, upraveném vydání zve na ostrovy pocƟvcƽ a padouchƽ, do svĢta Alenky v Ǝíši divƽ a za zrcadlem a Shakespearova Benátského
kupce, k inspektoru Fishtrawnovi ze Scotland Yardu, mezi vlkodlaky nebo
za hrabĢtem Draculou. Autor pƎedstavuje 271 hádanek, chytákƽ ēi logických paradoxƽ. Hravou a vƟpnou formou nás uvádí napƎíklad do svĢta výrokové logiky a teorie množin vēetnĢ proslulého Gödelova principu. Úlohy
jsou vhodné pro všechny milovníky záhad a logiky i pro ty, kdo se chtĢjí
zdokonalit v Ǝešení nĢkterých ēásơ testƽ obecných studijních pƎedpokladƽ.
brož. | 200 str. | asi 299൶Kē
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