
BELETRIE PRO DĚTI: 
 
Brzechwa, Jan: Ptačí klepy        DAR 
Veršované bajky o věcech, zvířatech a lidech, v nichž autor kritizuje nedobré vlastnosti dětí.  

 

Disney, Walt a studio Pixar: Úžasňákovi 
Oscarem ocenění tvůrci filmu Hledá se Nemo přicházejí s dalším, akcí 

nabitým animovaným dobrodružstvím. Tentokrát se seznámíme s 

"normálním" životem jedné rodinky superhrdinů... Ta musí do večeře 

zachránit celý svět. V hlavních rolích: Pan Úžasňák, jeho žena 

Elastička, jejich děti Dash, Violet a Jack-Jack, dále Mražoun, Edna 

Módní, Syndrom. 

 

 
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a ukradený diamant 
Sedmikrásek má proti své vůli vystupovat v reklamě na psí suchary. Hned 

první den je ale unesen hlavní rival - nafoukaný mopslík s diamantovým 

obojkem. Sedmikrásek a s ním i celá Kallova detektivní  kancelář se 

případu ujímá a vydává se po jeho stopě.  

 

 
Friedrich, Joachim: Klobása 007 a Internet 
Filip alias Klobása a Kristián alias Chris jsou dobří kamarádi až do té 

chvíle, než se ve škole  objeví nová spolužačka Jarka. Rázem se stane 

jejich  vytouženým cílem i předmětem sporu. Filip vymyslí plán, jak se 

dívce tajně dvořit - přes internet. Netuší, jaké překvapení se skrývá na 

konci jejich ztřeštěného nápadu.    

 

 
Friedrich, Joachim: Klobása 007 a SMS 
Chris je až po uši zamilovaný do krásné spolužačky. S radostí tedy přivítá 

školní výlet do Berlína, kde se rozhodne uskutečnit spolu s Klobásou plán, jak 

na Jarku zapůsobit a získat si její náklonnost. Ale i  tentokrát jsou následky 

naprosto nedozírné a nepředvídatelné.  



Kuršová, Květa: O klukovi z plakátu 
Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Lukáš, a pak byl  druhý kluk, který 

vypadal úplně stejně jako Lukáš,  jenže byl namalovaný na plakátu. A 

tihle dva kluci  se skamarádili a zažili spolu neuvěřitelná dobrodružství - 

proletěli se letadlem i balonem,  navštívili cizí kraje nebo vystoupili v 

cirkusu...  

 

 
    
Macourek, Miloš a Vorlíček, Václav: Arabela 
Moderní pohádka pro děti i dospělé podle stejnojmenného 

televizního seriálu. Příběh o střetu rodiny Majerových s říší 

pohádek, princeznou Arabelou a čaroději Rumburakovi. 

 
 

 
Macourek, Miloš a Markov, Petr: Létající Čestmír 
Příběh desetiletého chlapce Čestmíra, který získá z  planety květin kouzelná semínka, po 

kterých může člověk třeba létat nebo být chytrý. Jenže zázračné  květiny se zalíbí také 

sobecké rodině holiče Blechy, která se jich chce zmocnit. Podaří se jim to? 

 

 
Melíšek, Jiří a Sýkora, Pavel: Ať žijí duchové 
Parta kluků a holek si chce ve věži hrádku Brtník zřídit klubovnu. Překazit 

se jim to snaží zištný Jouza, který má s hrádkem zcela jiné úmysly. Podaří 

se nad ním dětem s pomocí hodných duchů zvítězit? Napsáno na motivy 

původní filmové povídky. 

 

 

 
Štíplová, Ljuba a Váňa, Josef: Mezi námi koťaty 
Pět obrázkových komiksových příběhů o dvou kočičácích, 

doprovázené verši pro děti od 4 let. Postavy dvou ušatých 

kocourů znají děti z TV obrazovky. 

 
 



Wilsonová, Jacqueline: Dvojčata v průšvihu 
Desetileté sestry Ruby a Garret jsou jednovaječná dvojčata. Neznamená 

to však, že přestože jsou si jako vejce vejci podobné, jsou úplně stejné. O 

rozdílných povahách dvojčat vypráví tato humorná knížka.     

 
 

 
Wilsonová, Jacqueline: Slavná hvězda 
Desetiletá Elsa si vysnila kariéru filmové hvězdy. Hrdinkou a 

opravdovou "hvězdičkou" se však stává poté, co odhalí ve zchátralém 

starém hotelu požár a varuje před ním všechny ostatní obyvatele.  

 

 

 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 

Bezděková, Zdeňka: Štěstí přijde zítra               DAR  
Volné pokračování knihy „Říkali mi Leni“ o osudu dívky Aleny Sýkorové, kterou za války 

odvezli nacisté na převýchovu do německé rodiny.  

 

    

Dědková, Jarmila: Kde čtyřlístky nerostou 
Román líčí osudy šestnáctileté dívky Majky, která  to v životě nemá vůbec 

jednoduché. Má otce alkoholika, který ztrpčuje život jí, mamince i jejím  

dvěma mladším sestřičkám. Když jednoho dne padnou  první rány, rozhodne 

se vzít osud rodiny do vlastních rukou...  

 
 
Dědková, Jarmila: Pralinka 
Život jedné střední pedagogické školy, třídy, dvaadvaceti dívek a dvou 

chlapců je pod drobnohledem. Jací jsou, jaké mají plány, jak vlastně žijí. 

S napětím sledujte, jak se zachová hlavní hrdinka Markéta na své první 

životní křižovatce, kdy se objeví báječný kluk Martin... 



 

 
Junková, Šárka: Když padá nebe 
Příběhy Hanky a Věry jsou vyjímečné od dětství až k dospělosti. Dívky měly 

své představy, své sny, ale oběma se život zřítil a bylo jim, jako když padá 

nebe. Co jim dalo sílu  vše překonat a vzít osud do svých rukou? 

 
 

Lanczová, Lenka: Kam se vytrácí láska 
Dvě hlavní hrdinky - šestnáctiletá Elen a její o rok starší sestra Adéla - prožívají prázdniny, 

které úplně změní běh jejich dosavadního života.  
 
 

Lanczová, Lenka: Kde končí svět 
Sandra si od svých patnáctých narozenin slibuje hodně, především spoustu dospěláckých 

zážitků a úspěchů v lásce, kterou zkouší najít přes Internet.  

 

    

Lanczová, Lenka: Schody do nebe 
Příběh 17ti leté Žanety zmítající se v mnoha  zmatcích a nepochopení ve škole i doma, kde 

na ní nevlastní otec nenachází jedinou dobrou vlastnost. Román ovšem končí happy-endem: 

Žaneta nachází  spřízněnou duši.  

 

 
Lanczová, Lenka: Srdcový kluk 
Gymnazistka Sabina Prouzová se těší na prázdniny s Etiennem ve Francii. Protože však 

propadá z chemie,  musí zůstat doma a během přípravy na reparát poznává, že prázdniny se 

dají hezky strávit i doma s dobrými kamarády.  

    

NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 

Hostomská, Anna: Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby   DAR 
(klasická hudba, hudební skladatelé, opery, balety; zpracování a výklady pro mládež) 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

Neznalost zákona neomlouvá: Průvodce džunglí zákonů 
autoři: Pavla Benátčanová, Ivo Jahelka 
(zákony a právní předpisy, rady a výklady, příručky ; občanské právo, 

vlastnické právo, rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo, 

pozemkové právo, dědické právo) 

 

 

Hitlerovo Německo – Život v období třetí říše 
autoři: Matthew Hughes, Chris Mann 
(nacistické Německo, politický a společenský život. Vlivy a dopady Nacismu, studie, politické, 

ekonomické a sociální důsledky.) 

  

 

Rezek: Velká kniha citátů o ženách    DAR 
Sbírka citátů slavných osobností o ženách. 

 
 
 
 

 
Velká kniha citátů (kolektiv autorů) 
V knize najdete velké množství citátů moudrých, zkušených i známých 

osobností z celého světa od starověku po současnost, roztříděných do 13 tématických celků.  

 
 

Minařík, Květoslav: Beseda bohů: psychologie skutečnosti   DAR 

Kniha, napsaná jako učebnice jógy, podává zevrubné  informace o různých druzích jóg a v 

závěrečné  "integrální józe" z nich vybírá ty poučky, jež je u  nás možno bez nebezpečí 

provádět.  

    
 
Minařík, Květoslav: Jóga v životě současného člověka      DAR 
   



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 

 

 

Bazin, Hervé: Zelený chrám       DAR 
Román líčí pátrání po totožnosti neznámého muže,  nalezeného uprostřed bažin ve Francii, 

odmítajícího  říct své jméno a působícího právní i citové zmatky.  

    

 
Blake, Michael: Tanec s vlky      DAR 
Vzrušující příběh důstojníka americké armády, který se ztotožnil se způsobem života indiánů 

a stal se jedním z nich, se odehrává v 60. letech 19. století. Western o muži, který hledal 

smrt a našel sám sebe. Za svou popularitu vděčí úspěšnému filmovému zpracování.  

 

 

Brent, Madeleine: Tregaronova dcera        DAR  
Romantický příběh dívky Cateriny, která žije se svým otcem rybářem v malé vesničce 

v Cornwallu, se odehrává zčásti v Anglii a zčásti v Benátkách, jejichž kouzlo tvoří rámec 

postupného rozplétání lidských osudů.  
 
 
 
Bryndová, Jana: Ani ryba, ani rak 
Humorně laděný příběh dvou žen, které se neznají, a přitom jsou si velice 

podobné. Obě se pravidelně přicházejí radit ke kartářce, aby předešly 

náhodám a nepředvídaným věcem, ale ve chvíli, kdy to čekají nejméně, 

vytáhne své karty osud...  

 

 
Castle, John: Let do nebezpečí                 DAR 
Námětem novely je dramatický let a přistání  dopravního letadla v krajní nouzi 

nekvalifikovaným  pilotem.  

 
Crha, Richard: Amnestie cvoků       DAR 
Humorná knížka, plná laskavých vtípků a svérázných typů, které se po hlubším začtení až 

tak neobvyklými nezdají.  



 

Dailey, Janet: Dědička           DAR 
Příběh dvou nevlastních sester, které po smrti otce  soupeří o jeho dědictví - koňské farmy a 

ropná pole,  ale i o přízeň a lásku dvou výjimečných mužů. Vášnivý příběh o lásce a 

nenávisti. 

 

Devátá, Ivanka: Jen jednou mladá 
Román inspirovaný autorčinou profesí herečky líčí divadelní začátky mladičké 

Heleny i její vzplanutí k prvnímu milovníkovi.  

 
 

Devátá, Ivanka: V oblaku dezinfekce 
Soubor humorných fejetonů populární herečky a spisovatelky, tentokrát z 

prostředí lékařských ordinací, čekáren, laboratoří i lékáren.  

 

 

Devátá, Ivanka: Vůně posečené trávy 
Humorná kniha vzpomínek na mládí od „píšící“ herečky,  v níž autorka s 

moudrou a laskavou sebeironií i odstupem vzpomíná na své mládí. Příběhy 

vycházely v časopise Vlasta. 

 

 
Frais, Josef: Bezpečné známosti      DAR 
V psychologickém románu s detektivní zápletkou, volně navazujícím na knihu Penzión pro 

svobodné dámy, odkazuje autor příčiny, proč se z normálního milého kluka stal agresivní 

násilník, který si tak dlouho zahrával s životy  jiných, až přišel o svůj.  

 

 

Frýbort, Pavel: A po nás potopa (Vekslák 3.) 
Další osudy hrdinů románů Vekslák a Vekslák 2.  Věčný smolař Michal se 

dostává na své cestě k vysněnému bohatství do dalších malérů.  

 

 

 

 

 



Frýbort, Pavel: Bodyguard 
Detektiv Jareš ochraňuje manžele Bálkovy, kteří  patří mezi horních deset tisíc. 

Někdo je vydírá a hrozí únosem dcery. Jareš zjistí, že jde o nelegální obchod s 

nejmodernějšími počítačovými technologiemi a že teď musí bojovat i o svůj život. 

A to netuší, k  jaké soukromé tragédii se schyluje v podnikatelově rodině.  

 

    
Gardnerová, Lisa: Náhradní dcera 
Jednoho dne dochází v Texasu ke dvěma zdánlivě  spolu nesouvisejícím 

událostem - je popraven vrah  malých dětí a nalezena opuštěná dívenka 

Melanie. Holčičky se ujímá rodina jedné z obětí. Po dvaceti  letech se 

však zjistí, že vrah po sobě tenkrát zanechal dítě a je možné, že tím 

dítětem je Melanie 

 

 
Herriot, James: Zvěrolékař a psí historky                   DAR  
Výběr 50 povídek - historek o psech vlastních, ale  i těch, které poznal při provozování 

zvěrolékařské  praxe - z pera oblíbeného humoristy J. Herriota.  

 

 

Nesvadbová, Barbara: Bestiář 
Kniha povídek volně navazující na první autorčinu  knihu "Řízkaři". Také zde je 

ústředním tématem vztah  ženy a muže ve všech podobách.  

 

 

Nesvadbová, Barbara: Řízkaři 
Knižní prvotina autorky je souborem povídek o vztazích mezi muži a 

ženami, které ne vždy končí happyendem.  

 

 
Nesvadbová, Barbara: Život nanečisto 
Další příběhy mladé novinářky Karly, hrdinky předchozích dvou knih (Řízkaři a Bestiář), která  

proplouvá několika vážnými i nezávaznými partnerskými vztahy, stále hledá svou "Velkou"  

lásku, ale nepohrdne ani těmi menšími.  

 
 



Kardošová, Barbora: Šíleně milovaná 
Róza Brullová je nebezpečná žena. Je krásná, chytrá  i vzdělaná, a proto 

přitahuje mnoho mužů k velké  nelibosti svého manžela. Dvoří se jí její 

lékař,  masér, vrací se i její první láska Martin a útěchu u  ní hledá i 

nešťastně zamilovaný bratranec Filip. Ti všichni touží po lásce a sužuje 

je prudká žárlivost. Podaří se jim nalézt své štěstí?  

 
    

Kejvalová, Tatiana: Proč jsem na světě 
Humorem protknuté příběhy, ve kterých se odráží autorčiny bohaté životní zkušenosti a 

moudrost. 

 
Kejvalová, Tatiana: Šílené broskve a jiné zážitky 
Volně navazující humorné příběhy, které prožívá  jedna obyčejná, ale poněkud nekonvenční 

neúplná rodina.  

 
Kejvalová, Tatiana: Takovej krásnej život 

Autorčiny vzpomínky na léta dětství, mládí i  dospělosti, prosluněné lidstvím, laskavým 

nadhledem a pochopením pro své bližní.  

    

 

Klár, Luboš: Erotický román 
Autor vstupoval do života v době změny režimu, kdy se měnilo vše a celá 

společnost hledala své nové životní postoje a cesty. A v této době se formuje 

generace nová a její vývoj je o to složitější. Zažívá své první lásky a táže se, 

jaký význam mají? A teprve těžce prožitá další léta přinášejí odpověď.  

 
 
Kozderová, Milena: Mám ráda hajného      DAR 
Úsměvný román, jenž formou sevřených příběhů líčí život mladých manželů s dítětem, kteří 

odešli z Prahy na jihočeskou hájovnu a v tragikomických situacích se sžívají s životem 

venkovských lidí.  

 

 

 
 



Lowell, Elizabeth: Nezapomeň na mě           DAR  
Alana Revesová si nepamatuje tragédii, která poznamenala její život. Ze stínů minulosti 

vystupuje  muž, kterého kdysi milovala, ale teď ho proklíná.  Alana následuje Rafeho Wintera 

zpět do dějiště svých  nočních můr. Je přesvědčena, že jen on jí pomůže  bojovat s jejím 

strachem a naučí ji znovu milovat.     

 
 
Palmer, Diana: Magnolie           DAR 
Příběh mladé dívky Claire Langové, která se  rozhodne provdat se za muže, který ji sice 

nemiluje, ale k němuž sama cítí neskonalou lásku. 

 

 
 
Plzák, Miroslav: Pozor, padání skal 
Humorný příběh tří mužů odlišného věku, vzdělání i zkušeností, kteří se - 

každý svým způsobem -   vyrovnávají se spletitými situacemi 

partnerských vztahů.  

 

 

Robertsová, Nora: Beze stopy                             DAR 
 
Šmahelová, Helena: Sobectví       DAR 
Psychologický román, rozvíjený na pozadí milostného  trojúhelníku, jenž tvoří úspěšný 

hudební skladatel,  jeho nic netušící žena a mladá milenka, studentka  

medicíny. 

 

Šulc, Viktorín: Muž, který vycházel z hrobu 

V ulicích města řádí nebezpečný násilník, který si  za oběti vybírá starší ženy. Vyšetřováním 

je pověřen  major Bohuslav, detektiv s bouřlivým osobním  životem, který stojí před 

nejsložitějším případem své kariéry.  

 

Šulc, Viktorín: Příští stanice smrt 
Zlatá šedesátá léta! Hrál se bigbít, sexuální revoluce kráčela v minisukni a s kytkou za 

uchem vítězně vpřed...     To se ale vraždilo! Je tu nové panoptikum hříšníků a nevinných, 

mordýřů, obětí i detektivů z mordparty, následovníků rady Vacátka. 

 



Vaňková, Ludmila: Lucemburská trilogie 
  

 I. díl – První  muž království 
První díl trilogie z dějin českých zemí nás zavede do let 1309-1316, kdy se 

jedná o habsburském trůnu, o českém králi Janu Lucemburském a jeho 

láskách, manželství a vládě.  

   
 II. díl – Rab  z Rabštejna 
Druhý díl trilogie z dějin českých zemí nás zavede do let 1316-1320 a nastíní 

rivalitu Jana Lucemburského a Jindřicha z Lipé, pýchu a  ctižádostivost Elišky 

Přemyslovny i osudy Oldřicha Pluha.  

 
 III. díl – Roky před úsvitem 
Třetí díl trilogie z dějin českých zemí nás zavede  do let 1320-1325, do doby 

intrik a vysoké politiky, kdy se opět upevnilo postavení Českých zemí v Evropě 

a kdy Jan Lucemburský připravil cestu k úspěchům svého syna, krále a císaře 

Karla IV.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


