BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Disney-Pixar: Auta – Ramon v modrém. Blesk se učí závodit
Túú! Vaši kamarádi z filmu Auta vám přivážejí dvě úplně nové
pohádky. První je o tom, jak se Ramone přebarvil na modro, a
druhá o tom, jak se Blesk učil závodit na prašné cestě.

Disney-Pixar: Auta – Alova nejlepší dovolená. Seržův
výcvikový tabor Vaši kamarádi z filmu Auta vás zdraví a
vezou vám další dvě pohádky. První je o vzducholodi Alovi a
jeho báječné dovolené v Kardanové Lhotě a druhá o Seržově
výcvikovém táboře pro teréňáky.

Disney-Pixar: Robinsonovi
Příběh z produkce studia Walt Disney se točí kolem geniálního kluka
Lewise, jenž má obrovskou touhu najít rodinu, kterou nikdy neměl
možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej zavede až do budoucnosti.
Když se Lewis setká s podivným cizincem jménem Wilbur Robinson,
čeká na něj nejen fantastická cesta časoprostorem, ale také setkání s
rodinou Robinsonových, která mu pomůže objevit celou řadu úžasných
tajemství. Neskutečný výlet ho ale také přivede do konfliktu s
padouchem, který dělá zlu špatné jméno: neschopným Bowler Hat
Guyem, jenž Lewise připraví o jedinou možnost, jak se vrátit domů.

Miler, Zdeněk; Miler, Kateřina: Krtek a rybka
Milé děti, po osmi letech k vychází z brusu nová knížka o Krtkovi.
Tentokrát zachrání malou roztomilou rybku před dravou zubatou
štikou. A není na to sám, jsou s ním jeho oblíbení kamarádi
mravenečci, žabka, motýlek admirál, housenka, šneček, žížalky a
další. Rybka se dokonce schová u Krtka doma. A jak se mu odmění?
Jak jinak, nežli kouzelně. Tak otevřete knížku a vejděte do Krtkova
pohádkového světa.

My little Pony
Mrňouska má narozeniny a tak pro ni poníci uspořádají
bezva oslavu s dárečky, narozeninovým dortem a
dalšími dobrotami.

Olin, Mary: Ratatouille
Hravý příběh malého krysáka, který má jediný sen: stát se
šéfkuchařem, okouzlil nejednoho filmového diváka a nyní vychází
i v knižní podobě. Krysák Remy doputuje do Paříže, kde se
seznámí s Linguinym, obyčejným chudým pomocníkem v
kuchyni. A oba společně zjistí, že zázraky se mohou dít a že vařit
může každý!

Wilbert Vere Awdry; Christopher Awdry: Gordon
Užitečné mašinky z ostrova Sodor za vámi
přijíždějí se zbrusu novou edicí, ve které má
každá z nich samostatnou knížku se svým
příběhem. V edici vychází : Tomáš, Edward,
Henry, Gordon, James, Toby.

Hledej skrytá slovíčka
V této velké a bohatě ilustrované knížce se do čtení může zapojit i
vaše předškolní dítě. Příležitost mu k tomu dávají krátké příběhy, v
nichž jsou některá slova nahrazena obrázky.
Dítě si hravou formou rozšíří slovní zásobu, pozná nová prostředí.
Bude vyhledávat skryté obrázky a naučí se tak nejen orientaci, ale i
českým výrazům.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Goldflam, Arnošt: Standa a dům hrůzy
V dětském hororovém příběhu je hlavním hrdinou chlapec Standa a
jeho dva malí kamarádi. Autor vychází nejen ze své obliby
uvedeného žánru, ale také ze zkušenosti, že děti se při sledování
napínavých příběhů občas rády bojí. Kolik toho strachu musejí
překonat sami knižní hrdinové a jejich rodiče, to se čtenáři dozví při
čtení také z originálních ilustrací známé autorky komiksů Lucie
Lomové.

Goldflam, Arnošt: Tatínek není k zahození
Kniha obsahuje patnáct pohádek pro malé i velké, které Arnošt Goldflam vymyslel a následně
sepsal pro své děti, jistě však potěší i ty Vaše. Hrdinou všech je
statečný tatínek. Knihu ilustrovala autorova žena. Kniha získala
Magnesii LITERU za nejlepší knihu pro děti a mládež "Když bylo
mé dceři Sylvě asi deset let, vyprávěl jsem jí smyšlené
pohádkové příběhy. V nich jsem já coby tatínek vždy nějakým
nedopatřením vykonal záslužný čin. Například jsem vyhrál
nějakou disciplínu na olympiádě, zachránil princeznu a podobně.
Ona se tomu tehdy velmi smála, kdepak by mohl tatínek něco
takového! Možná, že ji připadalo docela pravděpodobné, že ty
hrdinské činy by takový tatínek jako je tan její mohl opravdu vykonat nanejvýš nějakým
nedopatřením, zázrakem nebo omylem. Ale je fakt, že se staly - alespoň v těch pohádkách. Teď
po letech jsem si na to všechno vzpomněl a sepsal jsem patnáct pohádek, abych je mohl
předčítat svému synkovi Otto Antonínovi čili Ottoníčkovi, až mu bude těch pět a víc. Takže tyto
pohádky věnuji těmto svým dětem a taky všem tatínkům, aby se mohli chlubit hrdinskými činy a
vylepšit si tak svůj, někdy trochu pošramocený, domácí obraz a dokázali, že tatínek rozhodně
není k zahození.", Arnošt Goldflam.

Kirschnerová, Denisa; Klásek, Martin: Hurvínkova cesta do
Tramtárie
Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu
nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a už to celé
začalo.Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat a už jim uvěznila
Žeryčka! Jak si s tím oba poradí? Musí nejdříve splnit několik úkolů, ale
jak už to v pohádkových příbězích bývá, všechno dobře dopadne.

Lincoln, Christopher: Kostík Billy – Výprava do Záhrobí
Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a bydlím v tajné
komoře panského sídla Hogo Fogo. Moje kamarádka Milicent a
strýc Smrťák byli uneseni do Zapomnění, děsivého kraje v
Záhrobí. Pomůžeš mi jezachránit? Na nebezpečné výpravě nás
doprovodí Jednooký Petr a jeho kamarádi z dob, kdy se plavil po
moříchcoby divoký pirát. Navíc jsem zjistil, že stejně jako můj
strýc Smrťák dokážu zastavit čas...

Selznick, Brian: Velký objev Huga Cabreta
Sirotek, údržbář nádražních hodin a zlodějíček Hugo žije ve zdech
rušného pařížského nádraží, kde se musí skrývat a zůstat v
anonymitě. Náhle zasáhne osud a chlapcova skrývaná existence i
jeho nejcennější tajemství se náhle ocitnou v ohrožení. Záhadná
kresba, zápisník střežený jako oko v hlavě, ukradený klíček a skrytý
vzkaz od Hugova otce tvoří kostru tohoto spletitého a kouzelného
příběhu plného tajemství. Unikátní kombinace textu s ilustracemi
vytváří doslova filmový příběh.

Svěrák, Zdeněk: Tatínku, ta se ti povedla
Příběh o tatínkovi Šímovi, který si vymýšlí pohádky svým dětem -Petříkovi a Petrušce,
napsal Zdeněk Svěrák v roce 1979. Od té doby vyšly pohádky v
literární podobě a zároveň je Zdeněk Svěrák namluvil do podoby
zvukové. S hudbou Petra Skoumala tak vznikla půvabná
nahrávka, která nese všechny rysy Svěrákova humoru a zároveň
neztrácí nic z tajemného pohádkového světa. Pohádky jsou
ovšem neotřelé, zvláštní a legrační. Pobaví nejen děti, ale i ty
dospělé, kteří mají Zdeňka Svěráka rádi. Pohádky pro chytré děti!

Wells, Zeb; Scherberger, Patrick: Spider-man, knížka na rok
2010
Velkolepý

pavoučí muž,

neohrožený

zastánce zákona a

spravedlnosti, vám nabízí pořádnou dávku vtipných komiksových
příběhů, plno zasvěcených informací o sobě a svých největších
nepřátelích a také pár hádanek, doplňovaček a návodů, které se
vám můžou hodit.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Ayotte, Martine: Oběť: Zpověď o dvaceti letech násilí a zneužívání
Martine si prožila peklo. Od tří let ji ponižuje a sexuálně zneužívá krutý a
nelítostný otec. Ve svém konání je otec velmi mazaný: zpočátku děvče
přesvědčuje, že je špinavá, odporná a že přijde do pekla, později jí
vyhrožuje, že pokud něco prozradí, zavřou ji do blázince. Matka utrpení
své dcery jen tiše přihlíží.

Březinová, Ivona: Madona v kabátě
Lucie zůstává po absolvování vysoké školy jako asistentka na fakultě.
Věkem a vzhledem má však blíže ke studentům nežli ke svým novým
kolegům. Z toho plynoucí maléry se pak promítají do oblasti pracovní i
milostné a zahánějí Lucii až na samotnou hranici hledání sebe sama.

Jahodová, Jana: City a pocity
Lehce psychologický román, jehož hrdinkou je sedmatřicetiletá
Kristýna. Její tři děti, trochu podivný vztah k sestře své zemřelé
matky, ztráta zaměstnání, příliš

zaneprázdněný

manžel a v

neposlední řadě i únava stereotypem se najednou zdají být
nepřekonatelným

problémem.

Citlivá

a

náhle

méněcenně

si

připadající Kristýna se celkem snadno dostává do lékové závislosti a
následně i na kraj propasti. Je to ale všechno její vina? Kdo má zájem
položit ji na lopatky?

Keleová-Vasilková, Táňa: Lži
Viola a Viktor mají na první pohled téměř ideální manželství. Milují
jeden druhého, dcerku Nikolku, svou práci. Viola je úspěšná módní
návrhářka a Viktor novinář, momentálně na mateřské dovolené. Pro
své přátele a známé jsou zajímavý pár, všichni je obdivují a závidí
jim. Ale zdá se, že jejich vztah má přece jen trhliny. Jde o Viktorovy
lži a přetvářky, které časem náhodou vyplavou napovrch. Viola je
šokovaná, i když i ona má své dosud nepřiznané tajemství. Najednou
neví, co dál…

Koudelková, Barbora: Návrat do českého pekla: Boj o děti a vlastní život nekončí
Celý národ sledoval příběh mladé Češky, která se zamilovala do
Afričana, odjela za ním do Ghany a stala se zajatkyní nigerijské mafie.
Báře se podařilo přežít brutální mučení černošským přítelem, nelidské
podmínky ghanského vězení a uprchnout i se svými dvěma dětmi.
Konečně se žena, životem víc než zkoušená, vrací do vlasti. Ale ani
zde se růžový sen nekoná: ona ani děti nemají české doklady, je
zadlužená a na konci sil. Ocitne se úplně na dně, a tak jí úřady obě
děti odeberou. Dokáže se Bára ještě zvednout?

Koudelková, Barbora: Na rozcestí: Kolotoč nástrah se opět
roztáčí
Pravdivý příběh, který navazuje na knihy Útěk z afrického pekla a
Návrat do českého pekla. Kdo si myslel, že se Bára konečně usadí,
je na omylu. Utekla z Ghany od despotického partnera, bojovala s
úřady o své děti, prožila měsíce na psychiatrii po pokusu o
sebevraždu. Až konečně našla přítele. Bára jako by však byla
magnetem na problémy.

Kratochvíl, Miloš: Lásky královské a Sny králů
Tři historické novely přibližující příběhy mládí, lásky i utrpení tří
českých královen 13. a 14. století.

Lanczová, Lenka: Vstupenka do ráje
Sympatická Laura, hlavní hrdinka nového románu, má na krku
takřka čtyřicítku, manžela, dvě dcery, práci, která ji vysiluje, ale
docela baví, a rodinu, která ji baví a občas taky pěkně vysiluje.
Laura by mohla být spokojená a šťastná. A taky je. Skoro. Až na ten
stereotyp. Všechno je pořád dokola, do práce, z práce, uvařit,
vyprat, vyžehlit, zkontrolovat úkoly... Navíc „víkendové“ manželství s
Tomášem, řidičem kamionu, za ty roky také trošku zevšednělo,
horká vášnivá zamilovanost kamsi vyprchala a ve vztahu, vlastně
docela stabilním a pěkném, Lauře něco chybí. A pak se objeví o
deset let mladší Marek a rázem je všechno jinak. Život i sex je tak krásný, když si ho
člověk umí správně užít!

Simona Monyová
Vražda Simony Monyové zasáhla nejvíc její nejbližší, ale stejně tak i
její přátele a také čtenáře. Poté, co začala kolovat řada spekulací a
účelových informací, chtěla její rodina přiblížit všem Simonu takovou,
jaká podle nich opravdu byla. Rodina dala dohromady útržky
vzpomínek na chíle s ní, které se složí do mozaiky zobrazující průběh
Simonina života až do posledního dne, kdy jí ubodal její manžel.

Matyášová, Beáta: Klára nad propastí
Příběh o tom, kam až nás může zavést touha po dokonalosti. Snad
každá jsme někdy řekla, že se z TOHO zblázníme. Že jsme z TOHO na
prášky. Že nás z TOHO odvezou. Mně se to stalo. Bohužel. Stalo se mi
to na rodičovské dovolené, v tom úžasném období, kdy jsem se starala o
dvě malé, krásné a díkybohu zdravé děti. V období, kdy manžel neměl
milenku, měl dobrou práci a vlastně nám NIC nechybělo. Jednoho dne
jsem se ocitla doslova hubou na podlaze a nebylo cesty jinam než do
Bohnic. I tak jsem za to vděčná. Vzala jsem to jako šanci. A mimo jiné napsala knihu.

Procházková, Iveta. Proti své vůli
Příběh dvou kamarádek - Jany a Hedviky, které se svou důvěřivostí
a hloupostí staly oběťmi obchodu s prostitucí.

Řeháčková, Věra: Cesty z rodinného kruhu
Volné pokračování knihy Žít na vlastní pěst... Kristýna Vlčková bydlí v
podnájmu, podniká, žije s přítelem. Jako každá matka si dělá starosti o
svoje děti, byť Aneta i Ondřej jsou plnoletí. Aneta má dítě s mužem nevalné
pověsti a věčně bojuje s nouzí. Navzdory četným problémům odmítá
jakoukoli pomoc z matčiny strany. Ondřej se vrátil z protialkoholní léčebny,
dostáváse do rozporu se zákonem. Nejmladší dcera Blanka stále žárlí na
matčiny přítele. Seznamuje se s klukem a také opouští Kristýnu. Jak
dopadne Kristýna žijící představou rodinné soudržnosti? Zůstane sama?
Obrátí se k ní opravdu všichni zády?

Řeháčková, Věra: Co mi život přichystal
V novém románu Věry Řeháčkové mají čtenářky možnost provázet hlavní hrdinku
Miladu jejím životem od sedmnácti let až do důchodového věku. Na naléhání rodičů se
zříká své první lásky. Vystuduje zdravotní školu, potkává
životního partnera. Touží po dětech a spokojeném manželství.
Sny se plní. Porodila dva syny, s odstupem času třetího,
poněkud

poznamenaného chlapce. Manželství Milady a

Bedřicha plyne vcelku šťastně. Život ovšem nejen dává, ale
zároveň i bere. Hořkého překvapení se rodiče dočkají od obou
starších synů. Rány zasazené tím nejstarším se hojí jen těžko.
S životní dráhou studovaného a inteligentního syna se matka
nedovede smířit. A přece je to ona, kdo klopí hlavu jen proto,
aby své děti neztratila. Prostředního syna vídá zřídka, oženil se
na druhý konec republiky. Potěšením ji zůstává ten nejmladší. Osudem ji však není
dopřáno užívat si trvale radosti. Ačkoliv ve druhé polovinu Miladu život více vzal než
dal, nepřestává věřit v lepší budoucnost.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Lynch, Charlotte; Kidd, Julia: Cvičení pro rozvoj řeči
Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám
v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí
raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení
oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného
terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu
využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit
již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami
sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla
přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.

Štourač, Milan: Mílovy zážitky
V pořadí třetí kniha jinačovského rodáka a cestovatele, dobrodruháčka Milana Štouriho.

Vitale,

Joe:

Klíč:

Odhalte

tajemství

zákona

přitažlivosti a získáte, po čem toužíte
Po celém světě se tato kniha prodává pod heslem
"Jestliže jsi četl The Secret a chceš jít dál, odpovědí ti
bude The Key". Bestseller Klíč, se kterým dostane váš
život nový rozměr - zbohatnete, budete mít dobrou práci,
pevné zdraví a spokojený život, stejně jako autor knihy
dr. Joe Vitale.

