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Upozornění: aby byl co nejvíce respektován obrazový základ
publikace, je tato elektronická kniha vytvořena pomocí tzv.
pevného layoutu. Je proto vhodná spíše pro tablety. Na
malých displejích (zejména mobilech) je nutné v knize
zvětšovat/posouvat a nelze v ní nezávisle měnit velikost písma.
Je to k neuvěření, ale o svatojánských broučcích Jana
Karafiáta si děti poprvé četly už před sto třiceti lety. Přesto
příběhy nezbedného Broučka a jeho blízkých okouzlují i
dnešní malé čtenáře. Právě jim patří toto neobyčejné vydání
Broučků s mnoha krásnými ilustracemi Vlasty Baránkové.
# O autorech
Evangelický farář Jan Karafiát (1846–1929) je autorem první
české původní autorské pohádky pro děti Broučci, kterou vydal anonymně vlastním nákladem v roce
1876. Až po sedmnácti letech se však za Broučky dočkal uznání a mnoha dalších reedic, na kterých
vyrostly generace českých dětí. Pro ně pak autor vydal ještě knížku pohádek Broučkova pozůstalost a
Karafiátovu čítanku.
Vlasta Baránková (*1943) patří mezi elitu českých grafiků a ilustrátorů pro děti. Její nezaměnitelné
kresby daly tvář mnoha knihám Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Markéty Zinnerové a dalších
spisovatelů. Podepsána je pod populárními večerníčky Lískulka a Čtyři uši na mezi. Asi čtvrtina jejích
knih byla vydána též v zahraničí. Svou tvorbu prezentovala na desítkách výstav u nás i v zahraničí a
její práce jsou zastoupeny v mnoha galerijních i soukromých sbírkách.
# Recenze
“Nové vydání Broučků od Jana Karafiáta s ilustracemi Vlasty Baránkové se moc povedlo.”
– Eva Mikšíčková, Sluníčko
“Ilustrace jsou opravdu krásné a báječně knížku doplňují.”
– Veronika Peslerová, Čítárny.cz
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because broučci are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your broučci so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides
in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
broučci are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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