
BELETRIE PRO DĚTI: 
 
 
Benešová, Alena: Učím se číst – Odvážná plavba 
Tři krátké pohádkové příběhy s králíčkem Benjaminem, lišákem Ferdou a čarodějnicí Grétou. 
Kniha s velkými písmenky, určena pro začínající čtenáře. 
 
 
Braunová, Petra: Rošťák Oliver (EDICE „První čtení“) 
Humorné a milé rošťácké vyprávění ze života současných dětí. Tentokrát mají malí školáci 
příležitost k seznámení se správným neposedným klukem Oliverem, který nic nenechá 
náhodě a odhodlaně se vrhá do každého dobrodružství. Kniha je z edice „První čtení“, má 
velká písmenka a je vhodná pro začínající čtenáře. 
 
 
Březinová, Ivona: Teta to plete (EDICE „První čtení“) 
Celkem osm popletených pohádek, na kterých si začínající čtenáři mohou vyzkoušet, jak 
dobře znají ty nejtradičnější pohádkové příběhy. Přestože je na první pohled vše pořádně 
zamotáno, nevzniká zmatek a chaos, nýbrž pěkně veselé čtení, např. když Červená Karkulka 
potká v lese jelena se zlatými parohy nebo když Popelka leze na strom a hledá světýlko. 
Kniha je z edice „První čtení“, má velká písmenka a je vhodná pro začínající čtenáře. 
 
 
Čechura, Rudolf: Maxipes Fík na cestách 
Další napínavá dobrodružství oblíbeného večerníčkového hrdiny maxipsa Fíka v knižní 
podobě. Tentokrát se děti s Fíkem vydají na cesty – Fík totiž vyrazí na zkušenou do světa. 
Postupně se stane námořním kapitánem, africkým náčelníkem, psem záchranářem, 
objevitelem a pilotem, ale nakonec se přece jen rád vrátí zpátky ke svojí kamarádce Áje. 
Veselými ilustracemi doprovodil Jiří Šalamoun.  
 
 
Černík, Michal: Za pohádkou pohádka pro kluky a děvčátka  
Přes dvacet veršovaných pohádek známého autora knížek pro děti doprovázejí ilustrace 
oblíbené ilustrátorky Dagmar Ježkové. Děti zde najdou jak klasické pohádky, tak i méně 
známé a úplně nové. Pro děti od 4 let. 
 
 
Čtvrtek, Václav: Jak čert hledal díru do pekla 
Veselé pohádkové čtení vypráví půvabnou a jadrnou češtinou o tom, co se všechno stane, 
když se čert dostane na zem a netrefí pak zpátky! Pro děti od  7 let. 
 
 
Daniels, Lucy: Dalmatin na útěku 
Školačka Mandy a její kamarád James zahlédnou při toulkách po lese fenku dalmatina. 
Vypátrají místo,kde se ukrývá a vrátí ji její majitelce Julii. Fenka je však nervózní a špatně 
zvladatelná a Juliini rodiče uvažují o tom, že ji dají pryč. Mandy s Jamesem se rozhodnou, že 
to tak nemohl v žádném případě nechat...  
 
 
 
 



Deikmann, Miep: Annejet má problémy 
Annejet ocitá v opravdu vážné situaci. Rodiče se stále hádají a vypadá to, že se rozejdou. 
Annejet se ale spolu s mladší sestrou Bellou a kamarádem Lukem snaží ze všech sil rodiče 
zase usmířit. Pro dívky od 9 let.  
 
 
Disney, Walt: Kniha džunglí 
Příběh chlapce Mauglího, který žije od dětství v džungli s divokými zvířaty a v době 
dospívání se nakonec vrací k lidem.  
 
 
Disney, Walt: Kniha džunglí 2 
Volné pokračování knihy džunglí. Opět doplněno množstvím ilustrací od Walta Disneyho. 
Vhodné pro začínající čtenáře.  
 
 
Disney, Walt: Lví král  
Příběh o statečném lvíčku Simbovi a jeho přátelích je knižní podoba známého kresleného 
filmu  z dílny W. Disneye.  
 
 
Goscinny, René: Asterix I. – IV. 
Čtyři kreslené- komiksové -  příběhy. Je rok 50 před Kristem a celá Galie je obsazena 
Římany. Až na jednu vesnici,která se urputně brání nájezdníkům. Hlavními hrdiny tohoto 
boje jsou malý, ale bystrý válečník Asterix a jeho nerozlučný přítel Obelix. 
 
 
Hofman, Ota: Lucie, postrach ulice 
Lucie přijíždí na konci prázdnin zpátky do města od dědečka, u kterého trávila prázdniny. 
Všechny Lucčiny kamarádky jsou ale ještě na prázdninách a rodiče musí chodit do práce. 
Najde si tedy partu starších dětí, jenomže jejich vůdce Oskar ji odmítá přijmout. Lucka by 
udělala cokoliv, aby ji mezi sebe vzali, a tak se odhodlá dokonce ke krádeži. V obchodním 
domě si vyhlídne balíček formely, je ale přistižena a ve chvíli, kdy formelu schovává pod 
šálu, se začínají dít neuvěřitelné věci... Kniha podle stejnojmenného hraného filmu. 
 
 
Lindgren, Astrid: Já chci taky do školy (EDICE „První čtení“) 
Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně jsou veselá a půvabná vyprávění o 
jednoduchých věcech. V prvním příběh se Petr těší na sourozence, ale je zklamán, když 
přibude malé miminko, se kterým není žádná zábava. Ve druhém příběhu jsou oba 
sourozenci větší, a Lena závidí Petrovi, že už chodí do školy a je prvňáček. Jednoho dne ji 
bráška Vezme s sebou do třídy, a Lena je tam víc než úspěšná, přestože vlastně ještě 
nechodí do školy...Kniha je z edice „První čtení“, má velká písmenka a je vhodná pro 
začínající čtenáře. Knihu ilustrovala Marie Tichá, která za ilustrace ke knize dostala čestné 
uznání od Albatrosu. 

 
Macourek, Miloš: Pětka z přírodopisu & jiné macourkoviny 
Nový výbor z knih Miloše Macourka. Obsahuje přes dvacet pohádek a drobných próz plných 
typicky macourkovského humoru a podivuhodné fantazie.  Pro děti od 6 let a pro všechny 
dospělé!  
 
 



Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na prázdninách 
Pokračování příběhů známé dvojice žáků 3. B, kteří se tentokrát vydají letním vstříc 
prázdninám.Jednotlivé kapitoly knihy jsou vždy ucelenými příběhy, které čtenářům 
předkládají vtipný a barvitý děj úžasných zážitků Macha a Šebestové, psa Jonatána a mnoha 
dospělých, kterým kouzelné sluchátko spravedlivě naděluje. Pro děti od 6 let. 
 
 
Munkovi, Alena a Jiří: Štaflík a Špagetka 
Oblíbené postavičky dvou malých samostatných psíků znají děti z televizních večerníčků.V 
několika humorných příbězích sledujeme, jaká úskalí jim jejich samostatnost přináší. 
Ilustrace Zdeněk Smetana. Pro děti od 5 let 

 
Štíplová, Ljuba: Byla jednou koťata 
Malá dobrodružství kočičích kluků Macourka, Canfourka, kočičky Pacičky a jejich rošťáckého 
kamaráda Kočičáka už mnohé děti znají z televizních večerníčků. Nad jejich lumpárnami se 
pobaví jistě i mnozí rodiče. Navíc v knížce najdete i oblíbenou písničku, která večerníček 
doprovází. Pro děti od 4 let.  

 
Štíplová, Ljuba: Pojď si hrát s koťaty  
Hravá knížka, rozdělená do 13 kapitol. V každé části najdou děti malované veršování na 
určité téma. Jednotlivé kapitoly půvabné knížky jsou doplněny návodem na výrobu 
jednoduché hračky a zábavnou hádankou. Celou knížkou nás provázejí koťátka známá z 
televizních večerníčků Byla jednou koťata - Macourek, Canfourek a Pacička. Pro děti od 4 
let. Autorka dostala za tuto knihu čestné uznání od Albatrosu. 
 
 
Závadová, Kateřina: Pohádková abeceda z Albatrosu  
U příležitosti 55. výročí  založení vydalo nakladatelství Albatros ojedinělý knižní projekt – 
Pohádkovou abecedu z Albatrosu, která hravou formou mapuje pohádkové postavičky, jež 
prošly 55letou historií nakladatelství. V knížce pro nejmenší děti prezentuje Albatros  přes 60 
svých ilustrátorů. Pro děti od 4 let 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 
 
 
Augusta, Pavel: Naše vlast 
Velice pěkně zpracovaná encyklopedie o naší zemi, vhodná pro všechny čtenáře bez 
omezení věku. Více než 1100 barevných a černobílých kreseb a fotografií. Jmenný a 
místopisný rejstřík. Obsahuje české dějiny, panovnické rody, vlastivědu, přírodu, politiku, 
hospodářství, zemědělství, průmysl, písemnictví, literaturu, kulturu, architekturu, umění, 
hudbu, divadlo, kinematografii, Sokol, lidové umění, náboženství, vědu, techniku, vynálezy, 
dopravu, války, revoluci, zvyky, tradice, životní styl, volný čas, sport, významné osobnosti. 
 
 
Bellacová, Brigitte: Hry ve tmě 
Knížka přináší spousty nápadů a námětů na hry ve tmě a to jak venku, tak i doma. Hry jsou 
zaměřené na šikovnost, rychlost a pozorovací talent. Vyzkoušíte si např. jak provozovat 
stínohru nebo se vypravíte potmě za pokladem! Při hrách ve tmě se rozhodně nebudou nudit 
ani děti, ani jejich rodiče. Pro děti od 12 let.  
 
 
Březinová, Ivona: Míša a Šíma – Kdo má pravdu  
Hravá knížka pro předškoláky plná spousty báječných úkolů k procvičení logiky a kreslení. Je 
vhodná i na hraní. Míša a Šíma jsou kamarádi, kteří rádi poznávají nové věci. Při svých 
zvídavých výpravách se ale také občas dohadují, kdo má pravdu. Každý z nich někdy říká 
něco jiného a přitom mají vlastně pravdu oba. Je to vůbec možné? Pro děti od 9 let 
 
 
Drijverová, Martina: České dějiny očima Psa. Co bylo, to bylo 
Vtipný a originální průvodce našimi dějinami osvěží všem to, co už znají, a navíc prozradí, co 
jim zatím zůstalo utajeno. Pozvání do historie (od praotce Čecha až po Mistra Jana Husa) 
však proběhne trochu netradičně, seznámí nás s ní Pes. Žil s lidmi odjakživa, doprovázel 
rytíře i sedláky, hlídal lidi i majetek a tak procházel dějinami. Vše náležitě komentuje a někdy 
do děje i zasáhne. Pro děti od 10 let. 
 
 
Krolupperová, Daniela: Viropis aneb jak bacit bacila 
Knížka přibližuje dětem, co se děje v jejich těle, když onemocní, a jak se tomu mohou bránit. 
Najdete zde zábavnou formou popsaný zápas těla s viry, jejich škodolibé metody a zbraně a 
zároveň návod, jak je zlikvidovat. Čtenáři se pobaví a současně si nenásilně osvojí základní 
pravidla osobní hygieny. Pro děti od 6 let. 
 
 
Nagaj, Vladimír: Popletené obrázky 
Veselé obrázky s hravým úkolem pro předškoláky. Obrázky v knížce jsou vskutku popletené 
a děti mají najít, co je na nich špatně. Koho zajímá, co se všechno děje na vsi i v jejím okolí, 
ať se pustí do hledání. A kdo by přece jen trošičku zaváhal, najde na konci knížky nápovědu. 
Pro děti od 4 let. 
 
 
 
 
 



Pavličová, Šárka: Skřítkovy úkoly 
Skřítkovy úkoly je knížka určená především všem dospělým, kteří chtějí svým nejmenším 
zpestřit prázdninový či jiný pobyt u babiček, na dovolené, na chalupách či menších dětských 
táborech, školách či školkách v přírodě apod. "Skřítek" nechává dětem v domě dopisy, v 
nichž vymýšlí úkoly, hry a zábavu na každý den. Hra předpokládá spolupráci dospělého – 
chystá dopisy a hodnocení, plánuje program na příští den, učí děti nové věci...  

 
Rodinný atlas světa 
Zeměpisný atlas pro celou rodinu. Mapy, přehledy, lexikon států, astronomická část. Vydává 
Kartografie Praha. 
 
 
Schmid, Ulrich: 275 populárních omylů o rostlinách a zvířatech 
Autor se rozhodl učinit zadost těm nejznámějším omylům, předsudkům, legendám a 
výmyslům. Bere si na mušku jeden omyl vedle druhého, ať už se jedná o nepřesné 
pozorování přírody, pokroucený výklad nebo špatně pochopené názvy rostlin a zvířat. A tak 
se nakonec dozvíme, že tři sršní bodnutí člověka v žádném případě neusmrtí, že pštros 
nestrká v nebezpečí hlavu do písku nebo že liány rostou nejen v tropické džungli, ale i u nás.  

 
Smrčkovi, Lea a Martin: Pes pro mě  
Miniencyklopedie je jedinečným průvodcem téměř 250 plemeny, i těmi dosud nepříliš 
známými, a jako jediná uvádí, zda se uvedené plemeno vyskytuje i v České republice. 
Najdete zde barevný portrét každého plemene, popis povahy a doporučení, pro jakého 
chovatele a do jakého prostředí se pes hodí, co vyžaduje a jaké má nároky. 
 
 
Šebestová, Marcela: Fifinčina hrníčková kuchařka  
Oblíbené pochoutky pro děti, kuchařské recepty pro nejmladší kuchařky a kuchaře. Knihou 
doprovází známí hrdinové Čtyřlístku. Najdete zde recepty na polévky, saláty, toasty, 
pomazánky, obložené chlebíčky, sladké pokrmy, zákusky, moučníky a poháry. 
 
 
Yoe, Craig: Optické triky a iluze 
Knížka je od první stránky nabitá těmi nejzapeklitějšími optickými hříčkami, triky, klamy a 
iluzemi, skrytými do nenápadných obrázků, geometrických obrazců, portrétů a jiných 
záhadných tvarů. K rozkrytí optických klamů, triků a záhad stačí mnohdy málo, někdy nám to 
dá ale pěkně zabrat! Neváhejte a pusťte se do toho… Pro děti od 9 let. 

 
 
 

 
 

 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 
 
Tolkien, J. R. R.: Silmarillion  
Fiktivní mytologické příběhy o stvoření Středozemě, její historii a o národech, které ji 
obývaly.  
  
   
Březinová, Ivona: Holky na vodítku 
Volná trilogie o mladých lidech postižených patologickou závislostí. Děj se odehrává z části v 
psychiatrické léčebně a tvoří jednotící prostředí všech tří příběhů. Druhou rovinu vždy tvoří 
deník té dívky, která je pro daný díl hlavní postavou. V deníku jsou vylíčeny životní osudy 
dívek a události, které vedly ke vzniku jejich závislosti. Vhodné pro dívky od 14 let. 
Za tento triptych dostala Ivona Březinová výroční cenu Albatrosu! 

 
1.díl – jmenuji se Alice 
O drogách se píše v takové míře, že dnešní mládež téměř nebere vážně podobné 
varovné příběhy. Určitě ji však zaujme osud dívky, která by mohla být jejich 
skutečnou vrstevnicí a problém drog nazírá zcela otevřeně a z nezvyklého úhlu.  

 
2. díl. – Jmenuji se Ester 

           Ester – hlavní hrdinka příběhu je gamblerka. Nutnost mít vlastní   peníze ji vehnala do  
           závislosti na hracích automatech. Nezastaví ji už nic!  

 
3. díl – Jmenuji se Martina 
Příběh Martiny, která projde postupně peklem mentální anorexie a bulimie.  

 
 
Szabóová, Judit: Kočku hlaďte proti srsti 
Kniha pro dospívající dívky je psána svěžím slangem teenagerů, který závažné problémy 
dospívání tlumočí do podoby srozumitelné i pro čtenáře této věkové kategorie. Hlavní 
hrdinka, dospívající třináctiletá Judita leží v nemocnici, nesmí se ani pohnout, protože si při 
pádu z koně zranila páteř. Z nedostatku jiné činnosti rekapituluje svůj dosavadní život, 
zejména vztahy ke členům rodiny a přátelům. Atraktivní je zejména forma vnitřního 
monologu, který se výborně hodí k psychologizujícímu ladění celého textu. Pro dívky od 12 
let. 
 

 
 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
Keleová-Vasilková:  Střípky 
Šestatřicetiletá Ivana má hezký domov, skvělou rodinu, dobré přátele a zajímavou práci. 
Přestože je šťastná, občas se jí zmocňuje pocit, že jí něco uteklo. Život je však jako 
skládačka složená z obyčejných věcí, které člověk nevnímá, dokud je neztratí. A na to musí 
přijít i Ivana...  

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 
 
Höflerová, Jitka; Höfler, Karel:  Česká kuchařka pro každého aneb stůl plný 
dobrot 
Kuchařka obsahuje tradiční české pochoutky a také recepty na dobroty z celého světa. 
 
 
Laban, Brian: Ferari – historie automobilů 
Kniha je nabita množstvím informací a fotografií z poutavé historie jedné z nejvýznamnějších 
světových automobilových značek – počínaje životními osudy jejího zakladatele přes 
skromné začátky až do dnešních dnů, kdy závodní vozy s emblémem vzpínajícího se koně 
doslova vévodí vzrušující scéně závodů F 1. 
 
 
Onkenová, Julie: Jestliže mě miluješ : Nejčastější pasti na vztahy a jak se jim 
vyhnout 
Nejčastější témata, která v partnerství vedou ke konfliktům. Jsme zamilovaní a doufáme, že 
tento stav potrvá navěky. Potom se začnou vtírat první pochybnosti a nejistoty. Každá 
odchylka od velkého očekávání na počátku působí jako zrada původního souladu. Skličují 
nás stále stejné otázky. Zklamali jsme se? Změnil se můj partner (partnerka) k horšímu? 
Neměli bychom se raději rozejít?Příklady ilustrují mnohotvárné každodenní problémy 
vyskytující se v partnerství a poskytují první návod, co všechno musíme udělat, abychom se 
vyhnuli pastem nalíčeným na vztah. 
 
 
Malachová, Marie: Masové speciality pro slavnostní příležitosti 
142 receptů z masa 
 
 
Ploberger, Karl: Zahrada pro inteligentní lenochy : trochu jiná kniha o zahradě  
Příručka o okrasných a užitkových rostlinách, o jejich pěstování a ochraně. Návody na 
zahradnické práce, tvorbu okrasných, užitkových a balkónových zahrad. Triky, rady, tipy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


