
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
 
Fieldingová, Joy: Poprvé 
Krizová situace postupně sbližuje pětatřicetiletou Mattii Hartovou  

a jejího manžela Jakea a poprvé po šestnácti letech si oba uvědomí,  

co pro ně láska skutečně znamená. 

 
 
 
 

Monyová, Simona: Jednou nohou v blázinci 
Humoristický román v povídkách Jednou nohou v blázinci, který 

vychází ve druhém – rozšířeném vydání, věnovala autorka 

všem ženám, co obdobně jako ona „zhltaly kdejakou příručku o 

výchově dětí, a přitom nadále zůstaly pouhými amatérkami“.  

Monyová ví, o čem píše, sama je matkou tří synů a rodičovství 

považuje za tu nejtěžší, a přitom nejkrásnější profesi. 

 
 

     
 

Monyová, Simona: Octomilky  
Otcomilky jsou humorně laděný příběh o vztazích otců a jejich dcer,  

o vylétávání z teplých hnízd a novém hnízdění.   

Otcomilky jsou knihou na každý noční stolek. 

 
 
 
 
 
 

Sommerová, Olga: O čem sní muži 
Intimní rozhovory s třinácti muži o problémech,  které je trápí. 

Po zdařilé sondě do myšlení ženy (dva díly knihy O čem sní 

ženy) přichází režisérka, scénáristka, publicistka a spisovatelka 

O. Sommerová se sondou do světa zcela jiného a přitom tak 

podobného - do světa snů mužů... 

 



 
 

Vaňková, Ludmila: Vězení pro krále 
Román uzavírá trilogii Rozděluj a panuj o synech císaře Karla IV.  

Napínavé osudy Václava IV. a jeho bratra Zikmunda se zaplétají  

kolem císařské korunovace v Římě, která má posílit moc  

Lucemburků v Evropě, ale nakonec oba královské bratry postaví  

proti sobě 

 

 

K 

 
BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 

 
Lanczová, Lenka: Tajná láska 
Aneta, studentka střední školy, žije všemi radostmi a strastmi své  

generace, hledá místo mezi vrstevníky a touží po setkání s opravdovou  

láskou. Nečekaně se však octne na jednom z vrcholů klasického  

milostného trojúhelníku... 

 
 
  

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ: 
 
 
 
 
 

Veselá písmenka 
Ve čtyřech malých knížkách se děti seznámí se slovy, 

 která označují věci a činnosti, s nimiž se denně 

 setkávají. Naučí se poznávat písmenka a na magnetické 

 tabulce si s pomocí dospělých mohou sestavit 

 jednoduchá slova. 

 



 NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 
 
Krumlovský, Felix: Legendy a pověsti z Čech a Moravy 
Kniha představuje snad nejširší nově zpracovaný souhrn starobylých českých a moravských 

pověstí a legend. Setkáme se v ní se všemi bájnými postavami našich dějin od praotce 

Čecha, přes pramáti přemyslovské dynastie Libuši, moravského krále Svatopluka či 

neohroženého knížete Bruncvíka až po hliněného strážce Židovského 

Města pražského Golema či rožmberskou Bílou paní. Nechybí ani poutavě 

zpracované legendy o českých světcích a patronech. Autor ke svému 

vyprávění čerpal inspiraci ve starých kronikách Kosmy, Dalimila, Václava 

Hájka z Libočan i v četných regionálních pověstech. Na konci každého 

příběhu pak podává jeho stručnou konfrontaci se skutečnými historickými 

událostmi.  
 
 
 

 
 

 
 
 


