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Přijďte klíčit s Výhonkem Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
WOOD – Vzdálená řeka, 
ROBERTS – Opatrné city, 
COURT – Matčino tajemství, 
LORENTZ – Divoká země

Psychologické romány
FORMAN – Znovu já, 
CHANG – Wangovi vs. Svět, 
GOUNELLE – Den, kdy jsem 
se naučil žít

Historické romány
VONDRUŠKA – Dračí 
náhrdelník, KAPLAN – Aféra 
Eduarda VII., HARROD, EA-
GLES – U domácího krbu

Romány českých a sloven-
ských autorů
PROKŠOVÁ – Slupky minu-
losti, HARASIMOVÁ – Pur-
purové doteky, GILLEROVÁ 
– Cizí ložnice

Detektivní romány
a thrillery
GRANGER – Taková je 
vražda, KUKAFKA – Dívka 
na sněhu, MINIER – Noc, 
CIMICKÝ – Tržnice Wang 
Freres

Dobrodružné romány
EGELAND – Strážci úmlu-
vy, RYAN – Virus, GRYLLS 
– Hořící andělé, BROWN 
– Počátek

Fantasy a sci-fi  romány
SAWYER – Artefakt, Legie, 
CAST – Z vůle Luny

Životopisy
TOMÁŠOVÁ – Věřit napsa-
ným slovům, HÖSCHLOVÁ 
– Lékařem mezi nebem a 
horami

Literatura faktu
HRUŠKA – Boj o pohraničí, 
MOULIS – Zapomeňte, že jste 
byli lidmi

Cizojazyčná literatura
HRČKOVÁ – Ruské byliny, 
PODLESNYCH – Idiot

pokračování na straně 17 >>

Na kopci je jaro a Výhonek nemůže než klíčit. 
Probudili jsme se ze zimního spánku a stejně 
jako loni otevíráme jurtu všem, kdo chtějí růst, 
potkávat se, inspirovat se a nechat vyklíčit nové 
nápady. Náš celoroční projekt Jurta otevřená 
zahrnuje dílny, semináře, slavnosti, divadla 
i den otevřené jurty. Zveme vás na malou pro-
hlídku naší jarní činností.

V půli března jsme přivítali jaro vynášením 
Morany, které letos proběhlo za velkého mrazu 
a silného větru. Na otázku „Hele, a nezrušíme to 
radši, když je tak hnusně?“ jsme si odpověděli jed-
noznačně. Děti z Výhonku se na Moranu připra-
vovaly několik týdnů a vyhození smrtky do Svrat-
ky pro ně bylo završením těchto příprav. A navíc 
– jsme přece lesní školka, takže za každého počasí! 
Za účast moc děkujeme všem dětem i rodičům, za 
sponzorskou podporu děkujeme Michaele Zoub-
kové.

Velkého ohlasu se dostalo semináři o léčivých 
bylinkách. Kapacita jurty byla zcela naplněná, tak 
velký zájem nás moc potěšil. Lektorka Jana Štef-
ková nás zasvěceně provedla světem léčivého bejlí, 

které provonělo jurtu. O ochutnávky čajů i bylin-
ných likérů nebyla nouze.

V dubnu pořádáme další dvě akce, z nichž první 
je kruh sdílení věnovaný ztrátě miminka nazvaný 
Přišli jen na chvilku. Lektorkou kruhu bude Blanka 
Dobešová, která se věnuje provázení pozůstalých 
a přírodnímu pohřbívání. Akce se koná v pátek 
27. dubna od 17 hodin a je nutné se na ni předem 
přihlásit na emailovou adresu spolekvyhonek@
gmail.com. V sobotu 28. dubna pak proběhne 
workshop pletení košíků z proutí.

Také letos vás zveme na Den otevřené jurty, kte-
rý se koná v sobotu 19. května. Můžete nahlédnout 
do jurty, podívat se, co všechno už kvete na kopci, 
popovídat si u infostánku o naší školce a zjistit, zda 
by byla pro vás a vaše děti to pravé. Účast přislíbilo 
divadlo Facka, bouřku jsme letos neobjednávali.

O všech akcích se dočtete více na našich webo-
vých stránkách www.spolekvyhonek.cz. Tam také 
najdete přihlášky na příměstský tábor, na který 
srdečně zveme malé dobrodruhy-archeology ve 
věku 4–7 let. Vydáváme se prozkoumat Tajupl-
ný život pod zemí. Tábor se uskuteční v termínu 
od 9. do 13. července, každý den od 8.00 do 16.30. 
Přihlášky přijímáme do konce května.

Tak tedy příjemné klíčení!

Vynášení Morany s Výhonkem 18. 3. – před kostelem / foto: B. Svobodová


