
 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
 

Bártů, Jitka a Kateřina: Rodinná pouta 
Láska, nenávist, intriky, přátelství a mezilidské vztahy ve všech podobách - 

to všechno a mnohem víc na vás čeká v knize Rodinná pouta. Hledáte 

romantiku, napětí a zábavu? Chcete proniknout hlouběji do myšlení a 

pocitů svých oblíbených postava odhalit tak jejich skutečné cíle a vysněné 

touhy? Prožijte si spletitý příběh, sledujte osudy jedné velké lásky, několika 

rodin, jejich přátel a také kolegů.  

  

Bártů, Jitka a Kateřina: Rodinná pouta 2 
 Jak to bude dál s romantickou láskou Evy Pokorné a Adama Rubeše? 

Uspěje Eva v pátrání po své skutečné rodině? Dá Adam přednost lásce, 

nebo práci? Co se stane v rodině Rubešových po návratu otce? Co 

chystá krásná, ale zákeřná Andrea v rodinné firmě? Jak bude pokračovat 

vztah Pokorné a souseda Krejzy? Co se bude dít u Prchalů v kavárně? 

Odpovědi najdete v druhém díle knihy Rodinná pouta. Jak dopadne láska 

novodobého prince a jeho Popelky? Dokáží překonat překážky, které se jim už od začátku 

staví do cesty? Co pro ně bude silnější - láska, nebo pevné pouto, které je váže k jejich 

rodinám?  
 
Brown, Sandra: Radostná zvěst    
Úspěšná architektka Ria a šarmantní politik Taylor spolu hned po seznámení na večírku 

stráví vášnivou noc. Ria otěhotní a navrhne Taylorovi formální sňatek, aby se dítě narodilo 

do úplné rodiny.  

 
Cimický, Jan: Diagnóza náhlá smrt  
Mladý inspektor kriminální policie na nábřeží Zlatníků Paul Maigret, má se 

svým literárním kolegou, komisařem, společné pouze příjmení. Nadřízený jej 

pověří řešením zdánlivě banálního případu zmizení mladé ženy. Ten se však 

brzy rozroste na celou sérii záhad. A cesty k jeho řešení vedou přes některá 

věhlasná psychiatrická zařízení... Zprvu obyčejný případ v krátké době 

zaměstná celou partu komisaře Morelona a Maigret, přes řadu nebezpečných 

situací, jimž je vystaven, nakonec díky pomoci svých kolegů, případ dovede 

do úspěšného konce 



Cook, Robin: Stážista 
"Pane doktore, pacient přestal dýchat a má nehmatný puls." Slova, která 

velmi často vytrhla začínajícího lékaře uprostřed noci z přerušovaného 

spánku. Tento příběh je autentický a až přímočaře realistický. Doktor 

Peters, v jehož postavě autor zosobnil vlastní poznatky a zkušenosti, ale i 

mnohé prožitky svých kolegů, absolvuje stáž v běžné městské nemocnici 

na Havaji. V průběhu jednoho roku po skončení studií nesporně hodně 

získá: nové lékařské znalosti, praktické návyky, navíc si vytvoří i 

objektivnější vztah ke smrti. Ale důsledkem každodenních setkání s nemocemi, krví, nádory 

a lidskou marností také mnohé ztrácí: citovost a humánní vztahy přerůstají v apatii, v 

neosobní a anonymní chování vůči pacientům. Cookova kniha z roku 1973 je pravdivá. 

Podle autorových slov odráží všeobecné podmínky amerického lékařství, v lepším případě 

skličující, v horším dokonce riskantní.  

 
 

Cook, Robin: Záchvat 
Román z lékařského prostředí se zabývá otázkou genových 

manipulací. Prolínají se zde osudy dvou zdánlivě protikladných 

osobností - talentovaného vědce a intrikánského senátora. Senátor 

nabídne doktorovi tajnou dohodu: pokud na něm vyzkouší svoji 

neověřenou metodu přenosu buněčného jádra, návrh zákona, který by 

měl zakázat jakékoliv vědecké postupy související s klonováním, v 

tichosti zmizí.     

 
 

Denker, Henry: Léčitelé     
Student medicíny David Lilliendahl měl životní cestu jasně vytýčenou: stát 

se ctihodným panem doktorem a hlavou tradiční židovské rodiny. Vše se 

ale změní v revolučním roce 1848, kdy se David zapojí do bojů ve Vídni, 

potká životní lásku a vzápětí zažije osobní tragédii. Po ukončení studií je 

donucen emigrovat, a tak se vydává vstříc novému osudu do Spojených 

států. Usadí se v New Yorku a pracuje v tamní Židovské nemocnici. Tam 

poznává i svou budoucí manželku Mary, jednu z mála žen, které v té 

době ukončily studia na lékařské fakultě. Brzy po svatbě je David povolán do války jako 

vojenský lékař a za nelidských podmínek léčí zraněné. Ani drsné poměry v polním špitále mu 

však nezabrání, aby ke své práci nepřistupoval jako k poslání. Po návratu do nemocnice je 

rozhodnut ještě houževnatěji potírat nemoci, předsudky i lidskou omezenost. Nemá to ovšem 



snadné, protože neléčí rutinně jako mnozí jeho kolegové, ale snaží se využívat nejnovější 

vědecké poznatky a přístroje, díky čemuž musí nezřídka čelit nepochopení i odsudkům. 

Spolehnout se může jen na svou ženu Mary, ale i jejich rodinný život stihne krutá rána...  

 

 

Frýbort, Pavel: Dohazovač   
Bezpečný přístav je agentura, která osamělým srdcím nabízí seznámení s vhodným 

partnerem. Založil ji bývalý policejní důstojník Honza Jareš. Vše se daří až do okamžiku, kdy 

záhadně zmizí tři klientky. Jareš se pouští do vyšetřování svého dosud nejsložitějšího 

kriminálního případu. 

 

 

Frýbort, Pavel: Jen jednou dostat šanci   
"Jen jednou dostat šanci u dobrý kapely, to byste, nevzdělanci, to byste 

viděli..." To jsou slova písně skupiny Katapult, která fascinují hlavního 

hrdinu této knihy. Tony je tak trochu snílek, rebel a darmošlap. Obětavě 

pomáhá při stěhování aparatur na koncertech své zbožňované kapely a 

naivně věří, že se jednou stane kytaristou Katapultu. Úplně však 

zapomene, že ještě nikdy nevyzkoušel své muzikantské schopnosti na 

veřejnosti. Bezelstný dospívající idealista Tony chce vidět svět krásný, 

plný lásky a rockové muziky, kterou vnímá jako protest proti životnímu stylu rodičů i oficíální 

kultuře 80. let. Svět kolem něj je však stále střízlivě ošklivý a nepřátelský, naráží v něm na 

vlastní trapnosti a neporozumění ostatních. Jako každá kniha Pavla Frýborta je i tento 

rockový příběh originální a napínavý, střídají se v něm jako dvě strany jedné mince ironie a 

humor s vážnými psychologickými momenty a dramatickými zvraty. 

 

 

Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů  
První část románové trilogie zachycuje život tří generací rozvětveného 

patricijského rodu od poklidného údobí vlády královny Viktorie až do 20.  

let 20. století.  

Druhá část románové trilogie zachycuje život tří generací rozvětveného 

patricijského rodu od poklidného údobí vlády královny Viktorie až do 20.  

let 20. století.  

Třetí část románové trilogie zachycuje život tří generací rozvětveného patricijského rodu od 

poklidného údobí vlády královny Viktorie až do 20. let 20. století.  

    



Hamel, Francoise: Královna temnot 
Životní příběh Marie-Markéty (dcery věštkyně, čarodějky a především 

mnohonásobné vražedkyně z doby vlády Ludvíka XIV. Kateřiny Voisinové), 

která byla ve svých třiadvaceti letech odsouzena k doživotnímu žaláři pro 

těžké provinilce. Vězněním poznamenaná, pološílená dívka v horečnatých 

vidinách líčí čáry i travičské praktiky své matky, její pomocníky i černé  

 mše, při nichž docházelo k největším zločinům.   
 
 
Jamesová, P.D.: Případ pro psychiatra  

Na prominentní psychiatrické klinice je nalezena mrtvola brutálně 

zavražděné ženy. Případu se opět ujímá superintendant Dalgliesh. 

Hrůzostrašný výkřik rozřízne ticho večerní psychoterapie. V přízemí 

Steenovy psychiatrické kliniky je nalezeno ženské tělo s dlátem 

zabodnutým přímo do srdce. Superintendant Dalgliesh ze Scotland Yardu, 

který je právě na nedalekém literárním večírku, musí přispěchat, aby 

zločin vyšetřil a dokázal, kdo zavraždil tuto všemi nenáviděnou vedoucí 

sekretariátu...  

 
 
Javořická, Vlasta: Modré zvonky  

Další krásný román Modré zvonky z pera Vlasty Javořické, Vás určitě 

nezklame. Román plný upřímné lásky a porozumění, ale také trápení a 

bolesti. 

 

Javořická, Vlasta: Na Radosti  
Po deseti letech vychází znovu čtenáři velmi žádaná próza Vlasty Javořické 

Na Radosti. Ani na této samotě, skryté uprostřed lesů, však nepřevládá 

pouze radost a vzájemná láska. I sem přichází, jak to v životě bývá trápení 

a smutek. Příběh Milky Hůlkové, její lásky i životní prohry, jistě zaujme 

nejednoho čtenáře.  

  

 
Javořická, Vlasta: Stříbrná struna  
Ženský román, který uvítají seniorky 

   



Javořická, Vlasta: V měsíci máji  

Dvě povídky Vlasty Javořické, z nichž jedna je z pozůstalosti, doposud 

nikde nezveřejněná. Její děj se odehrává v lázních Poděbradech a jejich 

malebném okolí uprostřed májové přírody. V druhé povídce je strhujícím 

způsobem zachycena láska dvou žen k jednomu muži.  

 

 

 
Javořická, Vlasta: Vykoupené štěstí  
Napínavý a na četné dějové zvraty bohatý dvoudílný román Vlasty Javořické 

zavádí čtenáře do malého města Letnic - což je pravděpodobně spisovatelčina 

rodná Studená. Mezi místní honorací vyniká rodina stavitele Tomana, která se 

pozvolna, díky mnoha okolnostem, ocitá na úskalí a stává se vrakem. Ten po 

dlouhém bloudění Božím řízením přece jen posléze vpluje do bezpečného 

přístavu. Štěstí všech hlavních hrdinů, zejména dvou líbezných Tomanových 

dcer, je však draze vykoupeno. 

 

  

MacDonaldová, Betty: Co život dal a vzal 
Úsměvná vyprávění americké autorky si získala oblibu svou bezprostředností a 

upřímností. Pod titulem Co život dal a vzal vycházejí znovu tři její práce - 

Kdokoli může dělat cokoli, Morová rána, Dusím se ve vlastní šťávě - navazující 

na její neméně populární knížku Vejce a já  

 

 

Prouza, Petr: Život střídá smrt 
 Úspěšný třicetiletý mladý muž, zaměstnanec velké reklamní kanceláře, se kdesi na začátku 

svých manželských problémů málem stane hrdinou kriminální aféry. Sotva se mu podaří 

překonat atmosféru nejistoty, která pronikla jeho existenci včetně vztahu k manželce, sotva 

najde sám sebe a život mu nastaví laskavou tvář, všechny plány se hroutí 

před krutým zjištěním, že Hedvika, matka dvou malých dětí, trpí 

nevyléčitelnou chorobou. Těžce vystavěné jistoty jsou ztraceny a zbývá jen 

tragická úzkost a úsilí zachovat důstojnost pro sebe a nejbližší, snaha 

nepropadnout zoufalství a vyvzdorovat na osudu zbytky štěstí. Autorovi se 

podařilo zachytit situaci mladého manželství, které prodělává krizi a 

podléhá proměnám vztahu mezi mužem a ženou.  

 



Slaughter, Karin: Stigma  
Na policejní stanici přijíždí soudní patoložka Sára Lintonová, aby si promluvila se svým 

bývalým manželem Jeffreyem Tolliverem. Poklidná návštěva se ale zvrhne v děsivou noční 

můru. Do budovy vtrhnou dva ozbrojení muži, zabijí několik policistů a všechny ostatní 

zajmou jako rukojmí. Nikdo nepochybuje, že brutální dvojice zastřelí každého, kdo se jim 

pokusí zkřížit smrtící plán - zlikvidovat Tollivera. Zatímco se kolegové zajatých policistů 

usilovně snaží zjistit totožnost útočníků a vypracovat plán, jak zachránit rukojmí bez dalšího 

krveprolití, vyděšená Sára přemýšlí, proč si vrahové zvolili za cíl právě jejího bývalého muže.

   

 
Steel, Daniele: Přístav bezpečí  
Jednoho letního větrného dne se po pláži prochází osamělá dívenka se 

psem po boku. V jedenácti letech Pip Mackenzieová prožila obrovskou 

tragédii; před devíti měsíci havárie letadla natrvalo změnila život jí i její 

matce, která propadla nesmírnému smutku, stále se nedokáže vypořádat s 

bolestnou ztrátou a jen apaticky polehává ve své ložnici. A tak Pip tráví 

léto jako většina osamělých dětí. Pozoruje moře nebo mraky na obloze, 

sní a vzpomíná, jak její rodina žila dřív. Ve chvílí, kdy se zastaví u stojanu 

neznámého malíře, ani jeden z nich netuší, že toto setkání změní celou jejich budoucnost.  

 

 

Steel, Danielle: Výkupné  
Fernanda Barnesová je šťastná. Miluje svého muže a tři děti a dává jim veškerou lásku a 

péči, jíž je schopná. Její manžel Allan jí city oplácí a rodinu zahrnuje 

přepychem a bohatstvím, neboť už čtyři roky mu všechny obchodní 

spekulace skvěle vycházejí. Ale pak se náhle všechno zhroutí. Allan 

za podezřelých okolností umírá v Mexiku, pojišťovna odmítne vyplatit 

pojistku a ukáže se, že Fernandě zůstala jen hromada dluhů, které 

nemůže splatit. Žena, která dosud znala jen pohodlí a luxus, nyní neví, 

zda sežene finanční prostředky aspoň pro nejbližší měsíce. Dál chodí 

s Ashley do baletu a se Samem na tréninky, dál diskutuje s nejstarším 

Willem o jeho prázdninových plánech a stará se, aby dětem nic nechybělo, uvnitř se však 

sžírá smutkem a obavami. To nejhorší ji však teprve čeká. Když se jednou v samoobsluze 

usměje na sympatického muže, který jí připomene zemřelého manžela, netuší, že právě on 

zanedlouho způsobí její rodině bolest a trápení, jaké si dosud vůbec nedokázala představit... 

    

 



Styron, William: Sophiina volba  

"Jednoho rána na začátku jara jsem se probudil se vzpomínkou na dívku, kterou jsem kdysi 

znal, Sophii. Byl to velmi živý polosen, polozjevení a já si zčistajasna uvědomil, že právě její 

příběh musím vyprávět." Tentýž den začal William Styron psát první kapitolu Sophiiny volby. 

Rozsáhlý mnohovrstevnatý román, který poprvé vyšel již v roce 1979, začíná okamžikem, 

kdy se Stingo, mladý jižanský spisovatel, přistěhuje do brooklynského 

penzionu, aby tam pracoval na svém románu. Brzy však začne být 

téměř proti své vůli vtahován do citového dramatu, které se odehrává 

mezi jeho sousedy, Nathanem a Sophií. Neurotický, přecitlivělý Žid 

Nathan se zjevně propadá stále hlouběji do zničující duševní choroby a 

krásná Polka Sophie, která prošla Osvětimí, je navždy poznamenaná 

prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje, jak během jediného 

manhattanského léta a podzimu osudy Sophie a Nathana směřují ke svému nevyhnutelnému 

tragickému závěru, poslouchá Sophiino vyprávění o minulosti, z něhož se po částech 

vynořuje děsivý, krutě realistický obraz společenského zla, které páchá nenapravitelné škody 

na lidské duši. Prostřednictvím psychologické drobnokresby a precizní, široce epické malby 

charakterů i prostředí obnažuje autor otázky viny, kolektivní odpovědnosti a povahy zla, ať už 

jde o původ a projevy nacismu za druhé světové války, nebo o americké trauma a stigma 

otrokářské minulosti. Sophiina volba tak zůstává i více než dvacet let po svém prvním vydání 

nejen románem s trvalou literární hodnotou, ale i textem, který jde až na dřeň v analýze 

banálního zla, jež se v mezních situacích tak rychle mění ve zlo radikální.  

  

Vaňková, Ludmila: Cval rytířských koní - Orel a lev, I. díl  

 Hlavním hrdinou šestidílné historické ságy Orel a lev je římský císař a                

český král Karel IV. V prvním dílu je patnáctiletý Karel vyslán svým otcem 

Janem Lucemburským do severní Itálie. Na prosbu českých pánů se Karel 

vrací v sedmnácti letech do Čech a v jeho životě nastává rozhodující obrat. 

Přilnul k rodné zemi, ve které se jeho otec nikdy necítil doma. Soupeření 

mezi králem a synem se ještě dramaticky stupňuje, ale je jen protipólem 

vzájemné lásky. Osleplý král Jan nakonec podpoří svého syna, protože 

právě Karel díky svým schopnostem může uskutečnit všechny otcovy životní sny.  

 

 

Vaňková, Ludmila: Dvojí trůn – Orel a lev, II. díl 
Ve druhém dílu Dvojí trůn osleplý Jan Lucemburský zasahuje prozíravě do 

politických intrik v Evropě, aby upravil svému synovi cestu k císařské 

koruně. Na římském trůně sedí zatím Ludvík Bavor, o jehož vítězství nad 



habsburským sokem se zasloužil především král Jan, ale místo vděku se dočkal jen 

nepřátelství a zrady. Bavorovy intriky kolem Tyrol, které měly připadnout Lucemburkům, 

vyvolají v říši pobouření a novým římským císařem je zvolen Karel IV., budoucí dědic 

Českého království. Dějově bohatý román vrcholí nešťastnou bitvou u Kresčaku, kde 

hrdinsky zemře král Jan. Karel IV., ozdoben nyní dvojím titulem krále římského a českého, 

však stál v této bitvě na straně poražených a mezi Kresčakem a mocenskou základnou v 

Čechách leží území úhlavního nepřítele. 

 
 
Vaňková, Ludmila: Orel a had – Orel a lev, III. díl  
Orel a lev - třetí díl historické ságy o Karlu IV. - líčí další romantické a 

dobrodružné osudy císaře a českého krále od bitvy u Kresčaku až po jeho 

římskou korunovaci v Římě 1355. V románu vystupuje řada zajímavých 

historických osobností - Arnošt z Pardubic, římský tribun Cola di Rienzo, 

malíř Theodorik, básník Petrarca a mnoho dalších postav, které osudově 

procházejí vyjímečným životem Karla IV. 

 

 

Vaňková, Ludmila: Od moře k moři – Orel a lev, IV. díl  
Od moře k moři se rozprostírá středověká říše římská, panství císaře 

Karla. Po římské korunovaci se Karel IV. pokouší dát své říši pevný řád a 

připoutat ji k zlatému jádru vlastní moci - k Českému království. Tento úkol 

se zdá téměř nesplnitelný a navíc Karel nemá stále dědice. To se však 

změnilo před jeho pětačtyřicátými narozeninami, kdy se mu konečně 

narodil syn Václav. Anna Svídnická byla velkou Karlovou láskou a její vytoužené dítě 

nadmíru zbožňoval, což nebylo právě nejlepší pro princův budoucí charakter a vladařské 

schopnosti. Bylo to však možná nejšťastnější období Karlova života, kdy v císařské rodině 

vládla pohoda a láska. 

 

 

Vaňková, Ludmila: Druhá císařovna – Orel a lev, V. díl 
Předčasnou smrtí třiadvacetileté císařovny Anny Svídnické skončilo 

nejšťastnější období v životě českého krále a římského císaře Karla IV. Ze 

ztráty milované ženy se nedokázal dlouho vzpamatovat a lásku k jejím 

dětem vystupňoval až v jakousi posedlost. Nesváry s Polskem a Uherskem 

donutily Karla řešit politickou situaci novým sňatkem s mladičkou Eliškou 

Pomořanskou, vnučkou polského krále Kazimíra. Karel si Elišku hned na 



první pohled zošklivil. Druhá Karlova římská jízda poskytne Elišce Pomořanské 

zadostiučinění: ona jediná v Římě přijala korunu císařovny z rukou samotného papeže, což 

se za uplynulých sto let nepodařilo ani jedinému císaři. I Karel byl před čtrnácti lety 

korunován pouze pověřeným kardinálem. 

 

 

Vaňková, Ludmila: Dotkni se nebe – Orel a lev, VI. díl 
Lucemburské dynastii se na českém trůně otevírá skvělá budoucnost. 

Karlovo manželství s Eliškou Pomořanskou se vyvinulo v pevný a hluboký 

vztah a z jejich konečně šťastného soužití se rodí dítě za dítětem, dcery a 

synové. Poslední díl královské řady Orel a lev sleduje život Karla IV. až do 

dne jeho smrti, která ho v dvaašedesáti letech nepotkala sešlého věkem, 

ale nešťastnou náhodou na samém vrcholu úspěšného života. 

 
    
 
Vaňková, Ludmila: Pán stříbrné růže  
Vilém z Landštejna patřil k nejmocnějším českým pánům na začátku vlády 

Lucemburků a stal se oprou Karla IV. Na jeho korouhvi stříbrně zářila růže 

slavného jihočeského rodu Vítkovců a byla vidět v mnoha bitvách. V 

prvním manželství s vášnivou rusovlasou Rakušankou Elisabetou zažil 

Vilém mocenský vzestup, ve druhém čelil rodinným sporům, ale jeho o 

mnoho let mladší druhá žena mu byla velkou oporou. Ona byla přední 

dvorní dámou královny Blanky a on prvním mužem království, ale až po 

svém císaři, kterému zůstal vždy neochvějně věrný.  

 

 
Viewegh, Michal: Lekce tvůrčího psaní     

Po generačním románu Vybíjená přichází nejpopulárnější tuzemský spisovatel s komorní 

psychologickou novelou, která podle jeho vlastních slov pojednává 

„hlavně o tom, jak obtížné je v Čechách napsat — a koneckonců i prožít 

— cituplný příběh“. Lekce tvůrčího psaní je ovšem také sebevědomým 

autorským gestem: jakoby téměř z ničeho, navíc přímo před očima 

čtenáře vzniká příběh učitele tvůrčího psaní, v němž se proplétají osudy 

několika jeho studentů a především jedné „báječné náhradní matky“. 

Suverénní vypravěčství, pevně sevřená kompozice, smysl pro gradaci i 

tajemství či dovedné propojení jednotlivých motivů — i to jsou zdánlivě 

samozřejmé součásti tohoto prozaického „rychlokurzu psaní“.   



Žáček, Jiří: Vy mně taky 
Českému Honzovi: Jdeš-li světem s holou řití, nevěř všemu co se třpytí! 

Výborná kniha plná humoru Vás jistě potěší a rozesměje.  

Kniha aforismů, epigramů, parodií, společenské  satiry a humoristické 

poezie života.  

 

 

 

  
 

 
BELETRIE PRO DĚTI: 

 

 

Černík, Zmatlíková: Tátové a mámy, radujte se s námi  
Hravá, pohodová knížka pro děti předškolního věku má poučit o našich 

nejznámějších svátcích, o Vánocích a Velikonocích, ale také o původu her 

a hraček. 

 

 

Čtvrtek, Václav: Říkání o víle Amálce 

To jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvitlo do ní slunce a 

maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo. A stojí tu jemná 

panenka - víla Amálka. Dotančila po špičkách ke studánce a sklonila 

se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji 

někdo neuslyší, a tiše vykřikla: "Jé, to jsem hezká!" Nádhernou 

knížku pro děti od 5 let ilustroval Václav Bedřicha. 
 

 

Kahoun, Jiří: Příhody včelích medvídků   

Krátké příběhy o milých včelích medvídcích Brumdovi a Čmeldovi, ale také 

o Pučmeldovi a mnoha dalších postavičkách. Čmeláčci jsou podnikaví a 

maminka má někdy plné ruce práce, aby je ohlídala a uchránila před 

různými nebezpečími! Nakonec vždy vše dobře dopadne a včelí kamarádi 

skončí v bezpečí svých postýlek.  

 

 



Lindgrenová, Astrid: Karkulín je nejlepší 
V obyčejné ulici ve Stockholmu, v obyčejném domě bydlí obyčejná rodina 

Svantessonových – tatínek, maminka a tři děti Albert, Bety a Ben. A na 

střeše v domečku za komínem bydlí ještě někdo, ovšem velmi 

neobyčejný. Jmenuje se Karkulín a je to malý polopohádkový človíček, 

který umí létat a provádět samé neuvěřitelné věci. I v této knížce je 

Karkulín mistr ve vymýšlení legrace. Ilustrovala Helena Zmatlíková.  
 
 
 

To nejlepší z večerníčků  
Nejoblíbenější dětský pořad na české obrazovce Večerníček slaví letos 

40 let od svého vzniku, a protože jeho příběhy mají u dětí velký úspěch i 

v knižní podobě, připravili jsme výbor toho nejlepšího, co se za 

dlouhých 40 let dětem nejvíc líbilo. V barevné a bohatě ilustrované 

knížce najdete dvacet příběhů těch nejoblíbenějších postaviček, jako 

jsou Mach a Šebestová, Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Malá 

čarodějnice, Bob a Bobek, Runcaje s Mankou i Cipískem, Štaflík a 

špagetka, Maková panenka a motýl Emanuel nebo Víla Amálka či neposedná koťata 

Macourek, Camfourek a Pacička. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 

 

Lanczová, Lenka: Most do země lásky 

Nerozlučné přítelkyně Hanka a Denisa spolu prožívají běžné starosti i radosti 

dnešních  středoškoláků, dokud do jejich životů nevstoupí velká láska, která 

ale přináší těžkosti i zklamání.  

 

 
 

 
Lanczová, Lenka: Sólo pro Kristýnu 
 Patnáctiletá Kristýna stojí před první velkou životní volbou - zda zůstat po 

rozvodu rodičů matky, nebo u otce. Rozhodování je nečekaně složité a 

těžké - a Kristýna tu starost vyřeší velmi svérázně. Sbalí batoh a uteče z 

domu. Na svém prázdninovém putování a hlavně u pratety na venkově, 

kam posléze dorazí, pozná nejen nové přátele a první lásku, ale vyluští i 

velké tajemství mámina života. Domů se vrací jiná Kristýna - vyrovnanější, 

moudřejší a dospělejší o víc než pouhý měsíc.  

 

 

 Lanczová, Lenka: Všechno bude fajn  

Sympatická Lenka Knoblochová, studentka sportovního gymnázia, se musí 

vyrovnat s proměnami, jež jí přinese přestěhování do nového bydliště, se 

ztrátami a zisky v osobním životě i vztazích, ale zejména se změnou, která 

jí zpočátku připadá až příliš osudová: s poměrně vážným onemocněním. 

Najde však ztracený optimizmus a potřebnou sílu, aby dál mohla věřit, že 

opravdu všechno bude fajn. ¨ 

 

 

Lanczová, Lenka: Znamení blíženců  
Hlavní hrdinka, dospívající Eva, nemá valné mínění ani o svém 

zevnějšku, ani o svých vlastnostech. Během jednoho léta se ale všechno 

změní. V prostředí prázdninového tábora potká první lásku, 

osmnáctiletého gymnazistu Dicka, a ze zamindrákované, rozpačité a 

nevyzrálé Evy se jako zázrakem stává sebevědomá mladá dívka.  



 Vacke, Vojtěch: Sonáta pro zrzku 
Neobyčejně úspěšný dívčí román. Petra Polášková je klukovské děvče, 

která raději hraje se spolužáky fotbal a hokej. Třebaže není moc hezká, je 

to prima holka a výborná kamarádka. Její život se dokonale změní ve chvíli, 

kdy se do moravského městečka přistěhuje nový kluk Pavel z Prahy. Petra 

si jen nerada přiznává, že se do něj zamilovala. Od prvního dne má však 

vážnou soupeřku - spolužačku Dorianu, typicky ženskou, nesportovní, ale 

krásnou dívku. Jaké naděje má ona a jaké naděje má bojovná Petra? Co 

vlastně znamená vyhrát?  

  

 
Vacke, Vojtěch: Veronika, holka nešťastná 
Petru Poláškovou známe již z knihy Sonáta pro zrzku. V této knize se 

Petra setkává s Veronikou. A právě osud Veroniky budeme sledovat v 

tomto půvabném románu. Napínavý děj doprovází kresbami Jitka 

Šarmanová.  

 
 

 
 
 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

Bauer, Jan: Vládci českých zemí  
Poutavý životopisný přehled všech panovníků českých zemí od velkomoravských knížat až 

po posledního vládnoucího Habsburka, císaře Karla I. Každého z vládců 

nepředstavuje jen jako státníka, politika, případně válečníka, ale všímá si i 

jeho lidských stránek. Zaznamenává, jak knížata a krále hodnotili jejich 

současníci, co o nich napsali kronikáři, co oni sami o sobě řekli a jakými 

zásadami se v životě řídili. Nevyhýbá se ani tajemstvím, která jsou až 

doposud s leckterým z nich spojena. – Před sebou máte dějiny zemí 

Koruny české v pojetí, jaké tady až doposud chybělo. Dozvíte se mnohé, 

co jste dosud o našich panovnících nevěděli. Číst budete doslova jedním dechem. 

 

 



Kořínková, Lenka: Dieta? Já vím 
Po dobách experimentování, pokusů a omylů jsem sama pro sebe 

vypracovala zvláštní postup, dietu, která - jak se později ukázalo - 

báječně zabírala i u mých známých a přátel. Dieta se brzy rozšířila a 

dodnes koluje mezi lidmi v nejrůznějších podobách. Můj dietní princip je 

docela jednoduchý, můžete jíst prakticky cokoliv, jen musíte umět 

potraviny správně kombinovat. To je všechno. Jestli to chcete zkusit, 

začtěte se do knihy.  

 
  
Kořínková, Lenka: Dieta?  Vím ještě víc 

V této knize najdete spoustu konkrétních receptů a kuchařských návodů, 

jimiž chci ukázat, jak je možné dodržovat tuto dietu v různých proměnách 

po všechna roční období. Pro ty z vás, kteří mají princip diety již dobře 

zažitý, popisuji způsob, který jsem na sobě a na svých přátelích prakticky 

vyzkoušela a který umožňuje během jednoho dne střídat obě základní 

skupiny potravin, aniž by to mělo vliv na hubnutí a očistnou funkci diety. 

Váš jídelníček tak dostane úplně novou dimenzi - stane se pro vás nejen 

pohodlnější a dostupnější, ale i barevnější a pestřejší.  

 
 

 
Kořínková,  Lenka: Dieta? Všechno se vším souvisí. 

 Že všechno souvisí se vším, je známá pravda, ale spojovat ji s hubnutím, 

dietou a recepty? A přece. Další novoty jsou na světě, což proslulou dietu 

vlastně povyšuje na ucelený životní styl. Přesněji řečeno  proces hubnutí 

souvisí nejenom s tím, co, jak a kdy jíme, ale také velmi mnoho s tím, co, jak 

a kdy říkáme, o čem, jak a kdy přemýšlíme, co, jak a kdy se nám v životě 

přihodí a jakým způsobem k tomu přistupujeme a co si z toho hodláme či 

nehodláme vzít. V této knize píše autorka  o praktických zákonitostech diety 

jako takové, zaměřila se například na otázku kalorií, bulimie a anorexie; to vše s důrazem na 

aspekty psychické. Stručně řečeno: na základě vlastních zkušeností by Vám ráda odhalila, 

jak může být člověk krásný nejenom vzhledem, ale i duchem.  

 
 
 
 



Kořínková, Lenka: Dieta + 199 vašich otázek a mých odpovědí 
Milí čtenáři, jak je zřejmé z Vašich ohlasů, stále Vás napadají další a 

další, dosud detailně nezodpovězené otázky týkající se stravování podle 

L.K.: "Můžu sníst za den jakékoliv množství chleba? Jaký je Váš názor na 

músli tyčinky? Můžu se řídit Vašimi principy i v těhotenství a při kojení? 

Čím lze ochutit vařené brambory a rýži? Neznáte recept na stále dobrou 

náladu?" A tak bych mohla ve výčtu pokračovat, ale nebudu, protože si 

stačí pozorně pročíst tuto knihu a snad vše, co jste se mě kdy chtěli 

zeptat, zde najdete, samozřejmě včetně vyčerpávajících odpovědí.   

 

 

Kořínková, Lenka: Dieta pro vášnivé mega jedlíky  
Můžete jíst, kolik chcete! Můžete jíst na noc! Můžete jíst sladkosti! Nemusíte počítat kalorie! 

Nemusíte cvičit! Hlavně žádné odříkání! Jak na to vám radí Lenka Holas 

Kořínková v dosud nejkomplexnější práci o systému hubnutí metodou 

S.P.L.K.! S.P.L.K. je systém pro snadné a "bezbolestné" hubnutí a 

udržování přirozené tělesné váhy. S.P.L.K. je ideální pro vášnivé jedlíky, 

kteří si nechtějí odříkat, a přitom chtějí zůstat štíhlí. S.P.L.K. je efektivní 

způsob, jak se zbavit nadbytečných kilogramů, udržet si přirozenou 

tělesnou váhu a ozdravit tělo, mysl i duši. Lenka Holas Kořínková si svými 

knihami o životním stylu získala pověst upřímného a odváženého člověka, který zdaleka 

neinspiruje pouze k "hubnutí", ale motivuje k zásadní změně životního stylu. Její vyprávění je 

balzámem na lidskou duši, pohladí a pomáhá lidem nalézt harmonii.  

 
 
Kořínková, Lenka: Kuchařka? Já vím 
Kuchařské recepty podle Lenky Kořínkové.  

  

 

 Kořínková, Lenka: Sladkosti, po kterých se 
netloustne  
Sladkosti, po kterých se netloustne - za předpokladu, že jíte dle S.P.L.K.( 

= stravování podle Lenky Kořínkové). Pakliže S.P.L.K. neznáte, graf na 

začátku knihy Vám řekne vše. A zbytek se dozvíte z úvodu. Tyto sladké 

recepty nejsou jenom pro ty, kdo jí podle systému Lenky Kořínkové, ale 

jsou absolutně pro každého. 

 



Kořínková, Lenka: Slavnostní kuchařka 

 Kuchařka sestavenou z celých svátečních menu. Ano, celých 30 

menu, každé po pěti lahodných chodech, to je přesně to, co Vám v této 

kuchařce autorka posílá. A to všechno pravdu ve stylu S. P. L. K. 

(stravování podle Lenky Kořínkové). 

 
 
Suchý, Ondřej: Werichův Golem a Golemův Werich  

V této knize autor nabízí zajímavé, často dosud nepublikované informace 

o jednom z největších českých herců, doplněné vzpomínkami přímých 

účastníků, významných osobností české kultury. Jaký měl Jan Werich 

osobní horoskop? A co vyčetli grafologové z jeho písma? Co si o Císařově 

pekaři myslel Jiří Voskovec? Víte, že ve vesmíru máme od roku 1994 

planetku Voskovec a Werich? Co je známo o "tajemnu" Jana Wericha? 

Tím "tajemnem" byl totiž - GOLEM! Jak prohlásil sám Werich: "To byl 

takový zážitek na celý život." měsíců svého života…  

  

 

Zeman, Miloš: Jak jsem se mýlil v politice 
Miloš Zeman ve své knize vzpomíná na svůj život od dětství až po 

penzi, kterou tráví v Novém Veselí na Žďársku. Hlavní část 

vzpomínek je věnována jeho politické kariéře. V roce 1993 byl 

zvolen do čela ČSSD, v letech 1998 - 2002 působil jako předseda 

vlády ČR, ale v roce 2002 z vysoké politiky odchází. O návrat se 

pokusil pouze jednou - když jej sociální demokracie navrhla jako 

kandidáta na prezidenta ČR. V rámci přílohy jsou v knize zařazeny 

také jeho politické projevy.  

 

   
Zázraky a podvody      

Lidové léčitelství, homeopatie, tajemství zjevení a spiritismu, obrologie, 

psychotronika, astrologie a horoskopy, záhadné jaderné částice, proutkařství, 

mimozemské civilizace, UFO, únosy, záhadné kruhy v obilí, ... a další. 

 

 

 


