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Město duchů

KNIHA MĚSÍCE

Kniha měsíce v druhém čísle našeho online magazínu je Město duchů a napínavý druhý díl: Tunel kosti.
Příběh: Od toho dne, co se Cassidy málem utopila (no, ona se vlastně utopila, ale nerada na to vzpomíná),
dokáže odtáhnout Závoj, který odděluje živé od mrtvých... a vstoupit do světa duchů. Dokonce její nejlepší
kamarád Jacob je duch. Už tak je její situace dost na pováženou. A to se ještě zhorší. Když se její rodiče
pustí do natáčení televizního pořadu o nejstrašidelnějších místech na světě, zamíří všichni i s Jacobem do
skotského Edinburghu, kde se místní hřbitovy, hrady a tajné uličky jen hemží neklidnými duchy. A tehdy
Cassidy potká Laru, dívku, která má stejný dar jako ona, a zjistí, že se toho má o Závoji – a sama o sobě –
ještě hodně co učit. A bude se muset učit rychle, protože Město duchů je daleko nebezpečnější, než by
myslela. První díl úspěšné série Cassidy Blakeové od mistryně strašidelných příběhů Victorie Schwabová
nyní poprvé v českém překladu.
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TÉMA MĚSÍCE

Aplikaci Bookport. Online půjčovna e-knih poslouží studentům i
občasným čtenářům

v Česku existují knihovny, v nichž si můžete do telefonu nebo do specifické čtečky
elektronických knih dočasně, a v rámci fyzického členství v knihovně, bezplatně zapůjčit
ebooky. Tentokrát vám však ukážeme aplikaci, která nebazíruje na fyzických knihovnách.
Pokud si platíte předplatné, můžete si přímo v aplikaci stáhnout a začít číst elektronické
knížky dle svého výběru.

Jak číst na smartphonu a tabletu e-knihy? Čtečku sice plně

nenahradí, zato knížky si můžete půjčit v knihovně
Aplikace Bookport je zřejmě největší online knihovnou, která nabízí předplatné
elektronických knih. Služba, jejíž součástí je přes 8 800 knih, je dostupná, jak na Androidu a
iOS, tak i ve webovém prohlížeči. Knihy si tak budete primárně číst ve smartphonu, půjde
to i ve čtečce elektronických knih, ale jen za předpokladu, že v ní běží Android. Populární
čtečky Kindle a PocketBook služba nepodporuje, jedinou možnost by bylo zasílání knížek
na e-maily obou služeb, které slouží k doručování a synchronizaci knih, nic takového však
zatím není možné.

Aplikace Bookport slouží na Androidu a iOS jako půjčovna elektronických knih
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Pro čtení běžné literatury (beletrie, populárně naučná a dětská literatura) slouží předplatné
za 199 Kč na měsíc, pokud využijete i odbornou literaturu (přes 3 800 knih), stojí
předplatné o stovku více. V případě roční platby ušetříte zhruba dva měsíční poplatky.
Součástí licence je samozřejmě čtení offline, dále pak vkládání poznámek, záložek a
zvýraznění textu. Poté se už stačí jen na webu, popř. v mobilní aplikaci, přihlásit a můžete
se pustit do čtení. Bookport je napojená i na některé knihovny, takže v těchto případech
stačí zadat přihlášení přes eduID.cz

Čteme knihy na Androidu
Aplikaci Bookport jsme si vyzkoušeli na Androidu, kde vás uvítá základní obrazovka, ve
které vidíte doporučované knihy, nejčtenější, novinky a „to nejlepší“ z každé tematické
sekce. Škoda jen, že samotné hledání knížek není dvakrát přehledné. Filtr pro různé sekce
se objevuje až poté, co rozkliknete nějakou knihu. Na výběr je celá řada kategorií:

 beletrie (se spoustou podkategorií)
 dětská literatura
 jazyky
 kuchařky, gastronomie
 osobní rozvoj a poznání
 podnikání, ekonomie a finance
 právo, daně a účetnictví
 psychologie a pedagogika
 rodičovství
 společenské vědy, historie
 sport, zdraví a životní styl
 stavebnictví a architektura
 technika, auta, počítače
 výtvarné techniky, umění
 zahrada, zvířata, příroda
 zdravotnická a lékařská literatura

Pokud hledáte konkrétní knihu, je nejjednodušší fulltextové vyhledávání, které pobere
název knihy, jméno autora i ISBN knížky. Samozřejmě nemůžete čekat obdobnou nabídku
knih, jako v knihkupectví. Seznam vydavatelů a nakladatelství je sice omezený, i tak je však
výběr literatury velmi rozmanitý. Každý měsíc navíc do aplikace přibydou desítky nových
knih. Jakmile si vyberete knihu, o kterou máte zájem, stačí stisknout tlačítko Číst off-line. Ve
formátu ePUB se vám uloží do záložky Moje Knihovna.
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Po stažení, které je jednorázové, stačí jen knihu otevřít, a můžete se pustit do čtení. Ve
čtečce si můžete upravit barvu pozadí (bílé, žluté nebo černé), jas displeje, zarovnání a
velikost fontu. Do knížky můžete jednoduše vložit záložku (škoda, že nelze záložku
pojmenovat), delším podržením prstu můžete označovat texty, který můžete nechat
podtrhnout nebo k němu přidat textovou poznámku. Čtečka dokáže rychle přeskakovat
mezi stránkami, vždy také víte, kolik máte aktuálně přečteno, a z náhledu knihy se dozvíte i
orientační časovou náročnost knihy.

Pro koho je služba určena?
Primárně je aplikace Bookport určena pro studenty, kteří se mohou vcelku snadno (a
levně) dostat k odborné literatuře. Aplikace však cílí i na „řadové“ čtenáře, kteří
upřednostňují české autory. Jedním dechem je však třeba dodat, že si můžete půjčit i
elektronickou knížku zahraničních autorů či dokonce knihy napsané v jiných jazycích, než je
čeština. Osobně bych si dokázal představit přehlednější zobrazení katalogu knih s
použitelnějším vyhledáváním a filtrováním. Pokud však máte čtečku knih s Androidem,
nebo chcete číst knihy třeba na Android tabletu nebo desktopu, máte za pár stovek
měsíčně obří knihovnu, kterou jen tak nepřečtete. Na druhou stranu je to stále „knihovna“,
a tak je třeba počítat s tím, že atraktivnější či novější literární díla mohou v aplikaci chybět.

zdroj: Mobilmania.cz ©
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Dovolená snů: Sicílie (Inspirace na cesty)

Úvod
Když obyvatelé Sicílie přeplouvají přes 3 km širokou Messinskou úžinu, s největší pravděpodobností řeknou, že
jedou do Itálie. Italové na protějším poloostrově mají také tendenci považovat své sousedy ze Sicílie za cizince – a
v tom by s nimi souhlasila drtivá většina Sicilanů!

Turisté si brzy všimnou, že Sicílie je zkrátka jiná než kterýkoli jiný kraj v Itálii nebo jinde v Evropě. Abyste
pochopili proč, je třeba se podívat do minulosti. Historické události zanechaly na Sicílii zřetelnou stopu, což je na
ostrově patrné doslova na každém kroku. Téměř všechny mocnosti, které se během uplynulých 3000 let objevily v
oblasti Středomoří, zaměřily dříve či později svoji pozornost na Sicílii. Zanechaly po sobě také mnoho význačných
připomínek své přítomnosti.

Klasické chrámy, mozaikami vyložené interiéry kostelů a zdobná náměstí utvářejí unikátní atmosféru, která se
místy blíží podobě divadelních kulis. V Palermu stojí katedrála bohatě vyzdobená španělskými staviteli jen pár
kroků od mozaikami obloženého paláce, který býval sídlem saracénských a normanských vládců, část barokních
kostelů a náměstí v Catanii tvoří sloupy starých římských chrámů, středověké městečko Erice se nachází nedaleko
chrámu, který údajně vybudovali příslušníci národa patřícího k vůbec prvním osídlencům ostrova – starověkým
Elymům.

Mnozí obyvatelé ostrova stále hovoří sicilsky, tedy románským jazykem, jehož slovní zásobu i fonetiku ovlivnila
řecká, latinská, aragonská, arabská a normansko-francouzská minulost. Sicilština je pro Italy z pevniny téměř
stejně cizím jazykem jako pro toho, kdo neumí ani slovo italsky. Strava na Sicílii je ve srovnání se zbytkem Itálie
rovněž odlišná – citróny, kapary a mandle, které sem přinesli ze Severní Afriky Arabové, se objevují v mnoha
pokrmech. A protože většina Sicilanů nežije daleko od moře, tvoří základní surovinu jídelníčku rovněž ryby –
například pesce spada neboli mečoun.

Sicilský způsob života

Návštěvníci si pravděpodobně povšimnou, že Sicilané přistupují k životu poněkud odlišně než ostatní Italové. Je
obtížné přesně definovat, v čem tyto rozdíly spočívají, ale pobyt mezi Sicilany je jedním z „bonusů“ návštěvy
ostrova. Místní lidé jsou k hostům z ciziny velice vstřícní a rádi začnou konverzovat o synovi, který studoval v
Londýně či bratranci žijícím v Chicagu nebo Brooklynu, protože téměř třetina populace z ostrova emigrovala na
konci 19. a na začátku 20. století. Odpolední zavírací doba během siesty, která umožňuje majitelům obchodů i
kancelářským pracovníkům vychutnat si oběd a dát si po něm „šlofíka“, je o něco delší než na pevnině, obvykle od
13 do 16 h. Stát trpělivě a spořádaně ve frontě není pro Sicilany rozhodně typické. Naopak vyhledávat příležitosti
ke společenskému styku, ať už na pouličním trhu – který je stále dominantním prvkem obchodu na ostrově – anebo
při některé z mnoha slavností, odehrávajících se během roku ve všech městech a městečkách Sicílie, naopak
typické je. A každý návštěvník je vřele vítán!

Pestrý ostrov

Sicílie je s rozlohou 25 708 km2 největším ostrovem Středomoří a její krajina s vysokými horami, vnitrozemskými
údolími a rozlehlými pobřežními rovinami je opravdu různorodá. Sicílie je poněkud drsná, ale nepostrádá kouzlo a
krásu. Cestování po ostrově je jednou velkou podívanou! Návštěvník Sicílie brzy postřehne, že nejen krajina, ale i
města a památky zde působí poněkud extravagantněji než jinde.
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Nejvyšší činná sopka Evropy – Etna – je zároveň nejvyšší horou Sicílie a také jejím nejznámějším přírodním
úkazem. Dominuje východnímu pobřeží, které čas od času také ohrožuje. Skalnaté rozeklané pohoří Madonie se
táhne podél severních břehů a mys Capo San Vito, lemovaný plážemi a skrytými mořskými jeskyněmi, leží na
nejzazším severozápadním cípu ostrova. Sopka Stromboli na jednom z Eolských ostrovů, které ční z moře severně
od sicilského pobřeží, prakticky každou půlhodinu posílá dolů po svém úbočí proudy žhnoucí lávy do syčícího
moře. K završení stručného a v žádném případě ne kompletního výčtu zajímavých míst je třeba přidat ještě alespoň
Agrigento, Selinunte a Segestu, místa s největšími a nejzachovalejšími řeckými chrámy na ostrově.

Aktivní zábava

Sicílie je stále přitažlivější i pro aktivní návštěvníky. Pobřeží, okolní ostrůvky a hory vybízejí k celoročním
sportovním aktivitám – od výšlapů v horách a na místní sopky po potápění a šnorchlování v mořských rezervacích,
od trekkingu v údolích po objevování ostrovů, ležících v okolních vodách. Můžete dokonce ráno lyžovat na
svazích Etny a tentýž den odpoledne se opalovat na pláži.

Cefalù na severním pobřeží a Taormina na východním pobřeží jsou bezesporu nejoblíbenějšími a
nejnavštěvovanějšími přímořskými letovisky Sicílie. Kromě pláží najdete v těchto městech také pozoruhodné
památky – řecké divadlo a středověké paláce v Taormině či normanskou katedrálu a staré arabské město v Cefalù.
Erice na severozápadním pobřeží trůní na vysokém skalnatém srázu bájné hory Eryx nad planinou posetou
větrnými mlýny a solnými lagunami.

Starodávná města a městečka

Hlavní město Sicílie Palermo leží na severním pobřeží, druhé největší město Catania pak na pobřeží východním. V
obou se za nepříliš pěknými moderními předměstími ukrývají starobylá centra plná památek – s pozůstatky
normanských staveb v Palermu a barokními kostely a náměstími v Catanii. Obě města patří k fascinujícím italským
městům, která jsou ovšem často neprávem opomíjena.

V jihovýchodním cípu ostrova se nachází neobyčejně poutavá a přitažlivá skupina měst a městeček. Leží zde
nejmocnější centrum řecké Sicílie, Syrakusy, jehož antické ruiny se mísí s působivým barokním městem
vybudovaným Bourbony. Kousek dál ve vnitrozemí, za opevněním, které kolem města nechal postavit císař
Dionýsios, se nacházejí města zařazená na seznam světového dědictví UNESCO – města vystavěná ve stylu
zvaném „sicilské baroko“. Mezi nimi vyniká svojí architekturou se schodišti a okázalými sloupovými terasami
zejména město Noto. O něco hlouběji ve vnitrozemí se mezi dubovými a lískovými lesy nachází poblíž městečka
Piazza Armerina vesnička Casale. Zdejší antická památka Villa Romana se pyšní zřejmě nejrozsáhlejšími
římskými podlahovými mozaikami, které kdy byly objeveny.

Obnova

Návštěvníci Sicílie jsou do jisté míry obeznámeni s přetrvávajícími problémy, které působí zejména aktivity mafie,
známé také pod názvem „Cosa Nostra“. Co je na první pohled zřejmé, je živelná a neregulovaná výstavba – příjmy
z ní plynuly v poslední době právě na účet mafie. V jiných italských městech je moderní výstavba zpravidla
pečlivě plánována tak, aby nenarušovala historická centra ani krajinu. Města na Sicílii jsou naneštěstí často
lemována prstencem moderních budov postavených bez ohledu na památky a životní prostředí. Dokonce i výhled
na chrámy v Agrigentu byl částečně pokažen ilegální moderní výstavbou.
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Pláž v Marze u Ragusy

V poslední době začala mafie trochu ztrácet svoji pozici. Hnutí vycházející z nejširších vrstev hlasitě volá po
změně a pokračují také konfiskace majetku mafie. Odmítání podpory mafie v mnoha čtvrtích je součástí
vylepšeného image nové Sicílie – občané Palerma a Catanie obnovují kostely a paláce, restaurována byla barokní
města na jihovýchodě a mnohá muzea byla znovu otevřena. Vláda prohlásila hory Madonie, oblast Lo Zingaro a
některé další části ostrova za chráněné. Kromě toho ostrov zaznamenává také nárůst počtu hotelů a rozvoj
agriturismi (agroturistiky).

Pamětihodnosti Sicílie

Pokud toho chcete stihnout co nejvíce, zde je několik tipů na místa, která si můžete zvolit za základnu: Palermo má
dobrou polohu, pokud jde o objevování západní poloviny ostrova, a nabízí dobré spojení do Monreale, Mondella a
také míst vzdálenějších, jako je Segesta, Cefalù nebo pohoří Madonie. Z Taorminy lze podniknout výlety do
Catanie a na Etnu; ze Syrakus jsou dobře dostupná barokní města na jihovýchodě. Z Agrigenta můžete dojet do
Piazza Armerina, k Villa Romana v blízkém Casale, středověké Erice je skvělou základnou pro výlety do měst
Marsala a Mozia i na písečné pláže mysu San Vito lo Capo.

Možná se budete chtít také nalodit v přístavu Milazzo a podniknout výlet na Eolské ostrovy, anebo z přístavu
Trapani přeplout na Egadské ostrovy či Pantelleriu. Pokud vše nestihnete, nebuďte smutní – na Sicílii zůstávají
věci na svém místě skutečně velmi dlouhou dobu a do vaší příští návštěvy na vás jistě počkají.

Top 10 zajímavostí
Údolí chrámů Nejúchvatnější antické památky Sicílie u Agrigenta
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Eolské ostrovy Na tyto vulkanické ostrovy se dostanete také vznášedlem

Etna Kolem této aktivní sicilské sopky se můžete projet vlakem

Villa Romana Nejkrásnější římské mozaiky poblíž Casale
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Archeologický park Neapolis Fascinující pozůstatky starověkého města Syrakus

Dóm ve městě Noto Nádherný příklad sicilského baroka se spoustou extravagantní výzdoby

Taormina Okouzlující město na svazích nad mořem doplňuje antické řecké divadlo
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Cefalù Oblíbené letovisko na severním pobřeží s písečnou pláží a přitažlivým starým městem

Rezervace Zingaro Nádherná přírodní rezervace s naučnými stezkami, plážemi a spoustou ptactva na rozeklaném
pobřeží západně od Palerma

Monreale Zdejší katedrála se pyšní úžasnými mozaikami a další zajímavou výzdobou interiéru
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Stravování
Sicilská kuchyně vás příjemně překvapí! Všeobecně řečeno je lehčí, pikantnější a zdravější než kuchyně jiných
regionů Itálie. Kuchaři se spoléhají zejména na tři základní suroviny, kterých je na ostrově dostatek: na zeleninu,
která zde roste celoročně, na ryby, obzvláště druhy tonno (tuňák) a pesce spada (mečoun), a na místní olivový olej.
Kapary, rozinky, divoký fenykl a další ingredience, které jsou často pozůstatkem arabského dědictví, propůjčují
mnoha zdejším pokrmům lehce exotickou chuť – a na jídelníček se na jihu a západě Sicílie dostal dokonce ryze
arabský kuskus!

Součástí jídelníčku bývá často i maso, zejména telecí, ale na Sicílii to není tak důležitá složka kuchyně, jako v
jiných koutech Itálie. Místní ovoce a zelenina mají výbornou pověst, a proto hrají základní roli na každém
kuchyňském stole – milovníci vegetariánské kuchyně si zde rozhodně přijdou na své. Se zeleninou se připravují i
místní omáčky na těstoviny a možná nejznámějším gastronomickým příspěvkem ostrova jsou spaghetti alla
Norma. Tato pasta, pojmenovaná po hrdince opery místního rodáka Vincenza Belliniho, se připravuje z lilku, rajčat
a čerstvé ricotty. Sicilské zákusky jsou velmi sladké, typicky z těsta nebo marcipánu ve tvaru ovoce.

Pasta alla Norma

Tradiční sicilský dezert cannoli

zdroj: Lingea ©
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Zpráva pro všechny kolegy.

Zpráva pro všechny kolegy. Informujte prosím žáky, že knihy vypůjčené v knihovně musí vrátit

nejpozději do 21. června.

Děkuji za spolupráci a KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM.

G. Terziari

Otevírací doba knihovny

Úterý 14. června 11.45 -13.30

Pátek 17. června 12.35 - 13.30

Úterý 21. června 11.45 - 13.30

12


