
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 
 
Cook, Robin: Infekce 
Vyšetřování záhadných úmrtí odhalí chystanou extremistickou operaci Rosomák, při níž má 
být proti městu NEW YORK použita moderní biologická zbraň. 
 
 
Dvořák, Jan: Spolek svedených a opuštěných      DAR 
Román o ženách, jejichž muži pracují v zahraničí. 
 
 
Fulghum, Robert: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil 
v mateřské školce  
Nové, přepracované, rozšířené vydání s 25 novými příběhy. Drobné příběhy, úvahy, 
zamyšlení a filozofické postřehy z každodenního života vychází po patnácti letech od 1. 
vydání obohacené o nové příběhy a  pozměněné o nové názory na okolní svět.  
    
 
Highsmith, Patricia: Skleněná cela         DAR 
Líčení jižanské věznice ve Státech a portréty jejích chovanců nás připraví o poslední 
iluze o systému a lidech. Je to Dostojevský naruby: trest předchází zločinu, zločin je 
přímým následkem trestu.  
 
    
James, Phylis Dorothy: Rubáš pro slavíka       DAR 
V detektivním románě z nemocničního prostředí současné Anglie, poctěném cenou britského 
Svazu autorů detektivek Stříbrnou dýkou, se řeší vražda  dvou studentek.  
 
    
Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice         DAR 
Historický román z konce 17.století zachycuje inkviziční proces, v němž bylo sto osob ze 
severní Moravy obžalováno ze spolku s ďáblem a upáleno. 
 
  
Klíma, Josef: Brutalita          DAR 
Dokumentární novinářská beletrie o tzv.brutalitě mladistvých, která je problémem současné 
kriminality mládeže. Rozbor autentických materiálů MV ČSR s komentáři psychologů, 
psychiatrů a pedagogů.  
    
    
Kožík, František: Pouta věrnosti       DAR 
Životopisný román o českém malíři Jaroslavu Čermákovi,, který se po  studiích na pražské 
malířské akademii trvale usadil  v Paříži, avšak i v cizině zůstal českým umělcem s  úzkým 
vztahem ke své vlasti.  
 
    
Monyová, Simona: Hra svalů 
Příběh mladé ženy, která za lásku platí ztrátou  vlastní identity, a když vystřízliví, zjišťuje, že   
její život je v troskách.   
 



  
Novotný, Petr: Vezmu sekeru        DAR 
Román je znám z filmového zpracování jako "Zámek nekonečno". Románová prvotina 
neobyčejně přesvědčivým způsobem vypráví osudy tří mladíků, kteří se ocitají v ústavu pro 
mladistvé delikventy. Podává svědectví o nelehkém údělu dětí z narušených rodin. 
 
    
Páral, Vladimír: Generální zázrak         DAR  
Román bez hlavního hrdiny sleduje na osudech osmi postav různých povah a životních 
postojů životní tragédii i grotesku, jež vyznívají nadějně.  
 
    
Páral, Vladimír: Milenci a vrazi          DAR  
Román zachycuje v širokém panoramatickém záběru životní osudy zaměstnánců ústeckého 
průmyslového závodu Kotex. Na pozadí vzestupu inženýry Trojana a problematiky 
moderního průmyslového střediska podává autor přesvědčivý ironický obraz konzumní 
maloměšťácké morálky.  
 
    
Remarque, Erich Maria: Říše snů. Gam      DAR 
Svazek obsahuje dvě prózy z autorovy rané tvorby. "Říše snů" líčí vztahy mladých lidí z 
uměleckého prostředí, "Gam" je příběh mladé ženy, která na svých cestách hledá sama 
sebe.  
 
 
Rosten, Leo: Pan Kaplan má stále třídu rád 
Humoristický román líčí potíže, které prožívá jazykový antitalent pan Kaplan na newyorské 
večerní škole pro dospělé při zdokonalování jazyka.  
    
 
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Vojna a mír 1., 2., 3., 4., díl    DAR 
Rozsáhlý čtyřdílný historicko-společenský román z období Napoleonova tažení do Ruska.  
 
 
Trojan, Ondřej: O čápech a vránách : jak nejlépe mluvit s dětmi o sexu 
Populárně-naučná publikace, vhodná pro rodiče a pedagogy. Jak hovořit s dětmi od ranného 
věku až do jejich plnoletosti o sexu a věcmi s tím souvisejících. Publikace je rozdělena na 
kapitoly podle věku dítěte.  
 
    
Undset, Sigrid: Jaro          DAR 
Základní dějovou linii románu z prvního období činnosti pozdější norské nositelky Nobelovy 
ceny  tvoří historie manželství mladé ženy od jeho vzniku přes první vážnou krizi až po její 
překonání. 
 
 
Zrcadla lásky - Antologie milostné poezie                      DAR 
(A. Bartušek, M. Černík, J. Hilčr, K.Kapoun, J. Karen, S. Kociánová, B. Kopic, Z. Kriebel, O. 
Mikulášek, F. Nechvátal, Z. Nováková, I. Odehnal, J. Skácel, J. Suchý, J. Uher a 
Z.Zábranská.) 
 
    



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 
Brezina, Thomas : Bráchové a jiné katastrofy 
Příběh o nevlastních sestrách Lissi a Tinky, které si v domě paní Schiketanzové snaží 
dokázat, že patří mezi čarodějnice a hledají svůj folfoniový klíč, aby obstály před čarodějnou 
radou. Pro všechny čarodějnice od 9 let. 
 
    
Doskočilová, Hana: Dětem Zdeněk Miler a Krtek 
Knížka veselých pohádek a příběhů Hany Doskočilové, které svými ilustracemi doprovodil 
Zdeněk Miler. 
 
 
Fagerstrom, Grethe: Petr, Ida a miminko 
Roztomile udělaný komiks švédského autora. Povídání o sexu, těhotenství, mateřství, 
doporučeno již dětem předškolního věku, které přestávají věřit na čápa. 
 
 
Kosidowski, Zenon:  Příběhy Mrtvého moře      DAR 
Převyprávění příběhů Starého zákona představuje  cenný zdroj poznatků o životě, 
společnosti a kultuře starověkých civilizací Předního východu a východního Středomoří. 
Vyprávění je upraveno pro mládež. 
 
 
Miler, Zdeněk: Krtek a televize 
Zatím poslední příběh o Krtečkovi a jeho kamarádech. Co se všechno může přihodit, když se 
občasné sledování televize změní v závislost.  
 
 
Mikulka, Alois: Lupiči a policajti 
Soubor veselých povídek, které jsou podle slov autora určeny "pro mládež, trampy, noční 
šoféry a vědce, seniory i opalující se krásky, čtení na deštivou dovolenou, u táboráku, ve 
škole pod lavicí,pro učitele, kteří tuto knížku zabaví, jakož i pro ty, kteří toto dílko někomu 
ukradnou".  
 
    
Pol, Anne-Marie: Taneční střevíčky : Chlapec odjinud (5. díl) 
Nastaly Vánoce a Nina se těší, až se opět uvidí se Zitou a Alicí. Jejich přátelství ale dostává 
trhliny, protože obě dívky žárlí, že se o Nině píše v novinách. Ninu to moc trápí, nechce o 
kamarádky přijít. Když ale uvidí, že na ni před školou čeká Mo, báječný tanečník hip-hopu, 
uvědomí si, že v životě nejsou důležité jen spolužačky...  
 
    
Pol, Anne-Marie: Taneční střevíčky : V záři reflektorů (6. díl) 
Ve škole Camargo bude natáčet televize a Nina je vybrána jako jedna z účinkujících. Při 
filmování si uvědomí, že její láskou je tanec a že herečkou být nechce. Nina doufá, že jí 
budou kamarádky úspěch přát, ale opak je pravdou. Všechny na ni žárlí a odvrací se od ní. 
Nina zůstává osamělá...  
    
 



Rudolf, Stanislav: Postýlka pro dva aneb To nejlepší ze Stanislava Rudolfa 2.  
Výběr toho nejlepšího, co autor napsal. Obsahuje i ukázky z korespondence a  
také vtipy a fórky, které autor zaslechl na besedách se svými čtenářkami.  
 
 
Štorkán, Karel: Sbohem maturito       DAR 
Román o středoškolácích z maloměstského gymnázia líčí jejich radosti i trampoty, první 
lásky i zklamání a strach z blížící se maturity.  
 
 
Vavřincová, Fan: Pozor, zázračné dítě      DAR 
Další s vtipných románů české autorky. 
 
 
 

 
Knihy označené jako DAR dostala Obecní knihovna Jinačovice od 

Městské knihovny v Kuřimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


