
 

BELETRIE PRO DĚTI: 
 
 
Baxterová, Nicol: Velká kniha pohádek před spaním 
Krátké čtivé pohádkové příběhy o medvědí a   kočičí rodince, ale také o dalších zvířátkách,  
dětech a skřítcích.  
Ilustrace Jenny Pressová. 
 
 
Faltová, Věra; Lhotová, Dagmar; Slabý, Zdeněk: 
Kocour Vavřinec a jeho přátelé na cestách 
Další příběhy kocoura Vavřince a jeho přátel, tentokrát na cestách 
po světě. Další příběhy kocoura Vavřince a jeho přátel, tentokrát na 
cestách  

 
 
 
 
Disney, Walt: Hledá se Nemo  
Ilustrovaná knížka na motivy filmu společnosti Walt Disney o neposlušné 
rybce, která se ztratí a otec se vydá na dlouhou cestu, aby svého synka 
našel. 

 

 
 
 
Faltová, Věra; Havel, Jiří : Barbánek je můj kamarád  
Bohatě ilustrovaná knížka o nových příhodách známého čtyřnohého 
neposedy Barbánka, který žije v rodině u Honzíka. 

 

 

 
 
Cromptonová,  Richmal: Jirka dvojčetem 
Příběhy školáka Jirky Browna a jeho tří nerozlučných přátel, s 
nimiž díky své nevyčerpatelné vynalézavosti provádí 
ztřeštěné kousky a podniká dobrodružné výpravy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cromptonová,  Richmal: Jirka a špion 
Jirka Brown, jedenáctiletý anglický školák, pronásleduje 
špiona a se svými kamarády "Psanci" shání práci, třebaže 
nakonec vyjde najevo, že je vše jinak. Čtyři příběhy plné 
humoru. 
 
 
Cromptonová, Richmal: Jirka v hlavní roli 
Jirka Brown s kamarády Henrym, Douglasem, Zrzkem a 
věrným psem Šeredou baví už čtvrtou generaci čtenářů 
svými neuvěřitelnými kousky každodenních dobrodružství, 
vyznačujících se neuvěřitelnou vynalézavostí, nezdolností a 
radostí ze života. 
 
 
Petiška, Eduard; Miler, Zdeněk: Pohádkový dědeček 
Cesta vlakem dětem často ubíhá pomalu. Ale ne když dědeček vypravuje pohádky o všem, 
co lze po cestě zahlédnout z okna. V knížce plné zábavných pohádek se děti mohou dočíst o 
semaforu, který nechtěl cvičit, jak se auto předhánělo s vlakem, o tom jak zvířátka na poli 
volila krále či jak dělalo prasátko převozníka. Více než 20 pohádkových příběhů doplnil 
veselými obrázky známý ilustrátor Zdeněk Miler. 
 
 
Mrazík 
Nejznámější ruská pohádka, která nesmí chybět o žádných Vánocích v televizi. Teď si ji 
můžete díky naší knize přivolat kdykoli. Kniha je doplněna půvabnými obrázky Mrazíka, 
Nastěnky, Ivánka, Baby Jagy i ostatních známých postaviček pohádky. 
 
 
 
Moje první hodiny – TIK TAK BIMBAM 
Při společné procházce s Tikem, Takem a strýčkem Bimbamem po ZOO si děti užijí nejenom 
spoustu legrace, ale naučí se i pracovat s hodinami a poznávat čas. Tato unikátní kniha je 
výbornou učební pomůckou k prvnímu seznámení se s hodinami a časem. 

 
    Alexander, Pat: Malá dětská Bible  

     Příběhy ze Starého a Nového zákona      
     převyprávěné a doplněné  ilustracemi pro děti. 

 
 
 

 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 
Lanczová, Lenka: Lásky a nálezySS 
Sympatická blondýna Alice se po maturitě musí jako mnozí další 
přestěhovat z malé vesnice do velkoměsta, kde nikoho nezná, 
zvyknout si na spolubydlící na koleji, vpravit se do života 
vysokoškolačky a hlavně se naučit spoléhat sama na sebe. Stará 
přátelství procházejí krizí, ale vznikají nová... 

 

 

 
 
 
 
Lanczová, Lenka: Kapky rosy 
Prázdninový román o letních touhách, snech, láskách a ne vždy 
jednoduchých cestách k dospělosti.  
 

 

 

Lanczová, Lenka: Doteky nocí 
Nikola chodí do stejné střední školy společně se dvěma staršími 
sourozenci, z čehož není zrovna nadšená. Snaží se odlišit za 
každou cenu, což nepřinese vždy kýžené ovoce. Silvestrovský 
týden, který stráví s partou na horské chalupě, otevře nové 
možnosti, nová přátelství a možná i nové lásky... 

 

 

Lanczová, Sandra: Kdysi dávno 
"Druhačka" Kristýna má kromě svého běžného života ještě druhý, 
snový svět. Kdykoliv na obloze vzplanou hvězdy a přemůže ji 
spánek, obklopí ji záhadné stíny a postavy a ocitne se ve 
fantastickém světě. V něm prožívá udivující dobrodružství. 
 
 
 

 

 

 



 
Lanczová, Sandra: Kluky neřeším 
Prázdninový příběh dvou dívek - rebelky a rockerky Pavlíny a její sestřenice, hezké 
a oblíbené Adély. Letní dny jsou plné pěkných zážitků, ale záhy přicházejí 
problémy. Objevuje se nová, leč nepatřičná láska. Vztahy mezi sestřenicemi se 
komplikují.......  
 
 
 

 
 
Pol, Anne-Marie:  Taneční střevíčky 7 : Růže z lásky 
Nina se raduje, že začíná únorová stáž. Bohužel jí přinese jen 
nepříjemnosti a zklamání. Když se ruský profesor rozhodne 
nastudovat moderní verzi Přízraku růže, Nina bláhově doufá, že 
bude vybrána. Hvězdou totiž má být Mo! Tančit s ním je její sen. 
Pjotr Ivanov však dá přednost Fanny... 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pol, Anne-Marie: Taneční střevíčky 8 :  Výhrůžný dopis 
Nina má chřipku. Musí zůstat v posteli a to ji nebaví. Mezitím obdrží 
Fanny anonymní výhružný dopis. Kdo bude obviněn z jeho autorství? 
Samozřejmě Nina! O intriky a nevraživost není mezi nadějnými 
baletkami nouze. Podaří se jí prokázat svou nevinu? Nebude to 
lehké... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI: 
 
 
 
Obrazová encyklopedie koní 
Nejvýznamnější světová plemena, jejich historie a moderní užití. Nádherná výpravná 
encyklopedie plná fotografií koní. 
Autor Elwyn Hartley Edwards 
 
 
Svět v kufříku 
Cestuj po celém světě s tímto zábavným i poučným kufříkem. Je plný dětí a zvířátek, 
s kterými se dozvíš mnoho zajímavého o různých zemích a světadílech. Prohlédni si 24 mini 
knížek uvnitř kufříku a můžeš se vydat kolem světa. A až tě z cestování začnou bolet nohy, 
sestav si z jejich zadních stran svou vlastní mapu světa. Dovedeš to? 
Těchto 24 malých knížeček je určeno pro nejmenší dětičky. Zajímavou a hravou formou je 
seznámí s Ruskem, Čínou, Řeckem, USA, Francií, Itálií, Německem, Austrálií a Novým 
Zélandem, státy Beneluxu, Karibikem, Střední a Jižní Amerikou, Britskými ostrovy, 
Španělskem a Portugalskem, Kanadou, Indií, střední Evropou, Skandinávií, Japonskem, 
Dálným i Blízkým východem, Severní i Jižní Afrikou. 
Autor: Napsala Claire Llewellyn, ilustroval David Crossloy 
 
 
Velká kniha her 
- 6 zábavných her, které můžete hrát stále znovu. Kniha pro nejmenší dětičky. Výborný 
pomocník, když je venku škaredě a vám se nechce opět hrát „Člověče, nezlob se“. Nové a 
netradiční hry. 
 
 
 
300 NEJ... 
100 největších objevů archeologie 
100 největších lékařských objevů 
100 největších katastrof 
V populární a stále oblíbené řadě se tentokrát seznámíme se 
stovkou největších objevů v archeologii, v lékařství, a se stovkou 
největších katastrof světa. To vše v jediné knize - v barvité, 
rozmanité a přehledné encyklopedii, doplněné množstvím 
unikátních barevných fotografií.. 
 
 
 
 

 
 
 
 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 

Devátá, Ivanka ; Devátý, Jiří: Pravé 
domácí 
Barevný kaleidoskop ze života jedné rodiny.  
 
 
 
 
Fuchsová, Irena: Když mě divadlo 
svléklo do naha  
Zákulisí divadla zlákalo osmatřicetiletou, 
čerstvě rozvedenou Simonu.. Nastoupila tam 
jako garderobiérka. Stačil rok - a divadlo  
změnilo její život. Chcete vědět, kdo ji svlékl 
do naha? A kdo ji   miloval? V tomto románu 
nezůstane nic utajeno. 

 
 
 
Frýbová, Zdena: Otcem i matkou proti své vůli 
Třicetiletý klasický filolog Rudolf Foster vede v americkém 
univerzitním městě zcela idylický život, dokud si nevezme o 
prázdninách na starost dva malé synovce, kteří ho přivádějí k 
zoufalství a bezděčně i k oltáři. 
 
 
 
Heller, Joseph: Portrét starého umělce 
Dojímavá a fascinující sonda do myšlení umělce,  který zkoumá 
svůj život a pátrá po zdroji inspirace  pro poslední knihu.  
    
 
 
Kejvalová, Tatiana: Směju se a  (ne)pláču 
Humoristické fejetony a úvahy nad všedními starostmi každodenního života formou 
deníkových zápisů jednoho kalendářního roku. 
 

 
 
 
Loukotková, Jarmila:Žít jednou spolu  
Baladický milostný příběh s kriminální zápletkou z počátku 20. 
století. 

 

 

 

 



 
Míka, Jan: Náměstíčko 
Kniha na motivy původního českého televizního seriálu. Jde o 
sérii povídek, které jsou jemnou drobnokresbou postaviček 
malého města, propojenými prostředím jednoho náměstí a 
zejména svéráznou dvojicí trafikantky a bývalého kontrolora. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monyová, Simona: Deník citového 
vyděrače 
Hlavní hrdina knihy František úspěšně ničí  život své (v pořadí již čtvrté) 
manželky a neštítí se použít žádných prostředků - špehování, slídění,  
manipulace, citového vydírání, fingované sebevraždy.  Kam až ve svém 
počínání zajde?  
    
 
 

 
 
Monyová, Simona: Ženu ani květinou... 
Román úspěšné spisovatelky vypráví o tom, co  všechno zraňuje 
mužské ego, a co všechno jsou ženy schopny snášet ve jménu 
takzvané osudové lásky.  
 
 
 
 
 

Obermannová, Irena:  Deník šílené manželky 
Xenii se počíná rozpadat manželství a její dvě nezvedené dcery ji 
uvrhnou do mnoha komických situací. Kniha je upřímnou zpovědí mladé 
ženy, jejíž humor nevynechává jí samotnou, byť se dotýká i problémů 
dosti vážných. 
 
 
 
Obermannová, Irena: Matky to chtěj taky 
Román je otevřeným příběhem o mateřské lásce, svobodě a ženské 
sexualitě, o tom, že nejenom muži touží po mladých dívkách, ale že i v 
tomto směru se jim ženy vyrovnají. 
 
 
 

 



Papoušková, Eva: Pojišťovna štěstí 
Knižní podoba nejúspěšnějšího českého televizního seriálu roku 
2004  je příběhem o lásce, rodině a hledání štěstí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rottová, Inna: Lásky svobodných a nevěry ženatých 
Dvaadvacet povídek o tom, kolik bezvýznamných náhod ovlivňuje 
lásku. 
 
 
 

 
 
Řeháčková, Věra: Žárlivost 
Katka se v době dospívání dovídá pravdu o otcově minulosti a zanevře na něho, že před ní 
utajil svou dceru z prvního manželství. Později Katka stojí před rozhodnutím, zda zůstat se 
svým mužem, nebo se dát citově vydírat otcem, který se nemůže smířit s tím, že odešla. 
 
 
 
 
Váňová, Magda: Sestra a sestřička 
Napínavý románový příběh dvou sester. Jejich vztah se 
dramaticky proměňuje neshodami i cílenými podrazy, když do 
života Ester vstoupí bývalý milenec její starší sestry Hany, 
zatížený temnou a záhadnou minulostí. 

 

 

 

 
 
Viewegh, Michal:  
Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů 
Divadelní hra je tragikomickým příběhem několika pedagogů a 
studentů pražské filozofické fakulty, odehrávajícím se za bouřlivých 
revolučních dnů na sklonku roku 1989 - a zároveň i nenápadnou 
moralitou, jež jaksi neplánovaně přesahuje až do našich dnešních 
dnů. 

 



  

Fieldingová, Helen:  
Bridget Jonesová – s rozumem v koncích  
Bridget se splnil její sen - získala perspektivního partnera, avšak po 
měsíční známosti s Markem Darcym zjišťuje, že není všechno zlato, 
co se třpytí.  

 

 
 
 
 
 
Steelová, Danielle: Strážný anděl 
Ve svém nejnovějším románu, který je oslavou života, naděje a 
odpuštění, vypráví autorka působivý příběh o mateřské lásce k 
synovi, o tragédii, která téměř zničila rodinu, a o zázraku, který ji 
zachránil. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ : 
 
 
Praha a turistické perly České republiky 
Vysoce reprezentativní publikace.Ročenka umožňuje prostřednictvím čtrnácti kapitol 
nahlédnout do turistických regionů České republiky. Přibližuje jejich atraktivity a specifika. 
Barevná 660 stránková obrazová publikace přináší řadu významných novinek a doplňků. Je 
plná užitečných informací v češtině, angličtině a němčině. Kniha obsahuje mapu památek, 
procházku „Prahou mnoha tváří“, příslušné regiony prezentují hrady, zámky, kláštery, 
technické památky, památníky, bohatství muzejních sbírek a galerií, divy přírody i odkazy na 
slavné rodáky, kteří svým významem přesáhli hranice své vlasti.  
 
 
Česká republika: atlas výletních cílů 
- 20 nejdůležitějších turistických oblastí ČR v mapách, textech a fotografiích 
- detailní popis památek UNESCO 
- významná města včetně plánů 
- 263 barevných fotografií 
- aktuální praktické informace, tipy na zajímavé akce, odkazy 
- obsahuje textovou část, která popisuje jednotlivá území České republiky s památkami, 
přírodními krásami a dalšími turisticky zajímavými cíly a mapovou část, která přináší 
zobrazení všech popisovaných míst. Kromě textové části jsou součástí publikace i odkazy na 
internetové stránky a praktické informace.  
 
 
Velká cestovní kniha Česká republika  
- průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 

- 52 nejhezčích motoristických tras 
- více než 1000 atraktivních míst 
- praktické informace 
- autoatlas 

 
 

1000 divů světa – poklady lidstva na pěti 
kontinentech 
Tato kniha soustřeďuje přes 1000 divů světa a chce 
čtenářům zprostředkovat pokud možno mnohostranný obraz 
o pokladech planety, ne níž žijí.  
 
 
 
Víte, co na sebe? 
Autor Hrdličková Jitka 
Každá žena se chce líbit a oblékat podle módy. Ale jen málokterá má tak skvělou postavu, 
že může nosit téměř cokoliv. Na každé se najdou partie, které je třeba potlačit nebo naopak 
zvýraznit. Vypadat dobře vyžaduje být k sobě upřímná, objektivně zhodnotit svůj vzhled a 
vědět, co nenosit… A právě při tom vám pomůže tato kniha, která za pomoci stovek 
fotografií, nákresů a zábavného textu poradí, poučí i pobaví. 
 
 
 
 



Všechno o zahradě  
Nikomu, kdo se chce stát architektem vlastní zahrady, by neměla chybět tato velmi úspěšná 
kniha, která vyšla už v několika vydáních. S její pomocí si můžete vytvořit moderní zahradu 
na základě zkušeností celých generací zahradníků. Autor Brookes John 

 
 
Nejhezčí letničky našich zahrad 
autoři: Romana Ryblová a Jiří R. Hagger 
- nejkrásnější rostliny, které můžete pěstovat v našich podmínkách jedno léto 
- novinky, zajímavosti o jednotlivých druzích a kultivarech, popis odlišností 
- návody na správné pěstování, rady pro výběr vhodných letniček do truhlíků, nádob i do 
záhonů 
- přes 300 barevných fotografií umožní vybrat ty nejlepší sezónní rostliny pro vaši zahradu či 
dům 
 
 
Nacistické tajné služby 
Autor: Edmund L. Blandford 
(literatura faktu o druhé světové válce. Obsah: tajné služby, speciální německé jednotky, 
tajné operace, špionáž,, vojenská kontrarozvědka, vojenská police, tajná státní policie, 
gestapo, wehrmacht, SS, bezpečnostní služby, Abwehr, tajné služby, nacističtí vůdci a 
agenti) 
 
 
 


