
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
Dankovcevová, Anna: Případ příliš světlých očí 
Xenie je úspěšnou psychoterapeutkou a ve své praxi se setkala s 

mnoha zajímavými klienty. Její nový pacient je však všechny 

předčí – je neuvěřitelně inteligentní, zajímavý a navíc v sobě nese 

jakési neuhádnutelné tajemství. Xenie je jím fascinována, ale když 

nahlédne do nitra tohoto muže hlouběji, připadá jí, že hledí do 

bezedné propasti. A náhle pozná, co je to smrtící strach … anebo 

láska? 
 

 

Franková, Hermína: Ohnivé ženy 
Novela podle známé třídílné televizní komedie s Janou Hlaváčovou a 

Dagmar Veškrnovou v hlavních rolích dvou středověkých čarodějnic, které 

se shodou náhod převtělí v soudobé psycholožky a s touto situací se po 

svém, někdy velmi překvapivě, ale většinou úspěšně vyrovnávají.. Kniha je 

doplněna barevnými fotografiemi z filmu. 

 

 

 

Hailey, Arthur: Přetížení        DAR 
Dramatický příběh o konfliktu mocné elektrárenské společnosti a spotřebitelů a ekologického 

hnutí, které nemá daleko k terorismu. Akční příběh z prostředí americké energetické 

společnosti je důrazným varováním před nekontrolovatelným drancováním energetických 

zásob. 

 

 

Jedlička, Ivan Milan: Dívka s talismanem      DAR 
Soubor autentických příběhů, zpracovaných poutavou formou literatury faktu, v nichž autor 

přibližuje práci kriminalistů při ochraně životů, majetku a práv občanů. 

 

 



Keuls, Yvonne: Matka Davida S., narozeného 3. července 1959  DAR 
Autentický Příběh matky, která se přes svého syna toxikomana seznamuje s problematikou 

drogové závislosti a za cenu svého a manželova psychického zhroucení, finančního 

vyčerpání aj., se dobývá správného postoje k synovi i sobě. 

 
 
Sarnová, Amélie: Nepláče, zpívá 
Psychologická novela odhaluje komplikovaný vztah mezi otcem a 

dcerou, poznamenaný incestem. Rána z dětství stále deformuje 

ženin život a způsobuje neschopnost udržet jakýkoliv vztah s 

mužem, brání jí chovat se jako ostatní. Využívá proto náhlého 

otcova kómatu a po letech ho u jeho nemocničního lůžka trýznivě 

obžalovává ze všeho, čím se dosud trápila, a tím se zároveň mstí i 

osvobozuje. Každá návštěva se stane příležitostí vyznat se otci ze 

směsi nenávisti a lásky, kterou k němu nepřestává cítit. Musí se 

však naučit znovu žít…. 

 

 

Simmel, Johanes Mario: Všichni lidé bratry jsou                       DAR 
Příběh dvou bratrů, z nichž jeden má umřít úkladem druhého, nakonec se 

však sám stane obětí najatého vrah. Čtenář je přitom vtahován do světa 

velkého obchodu, válečných zločinců, nočních podniků, do světa lásky a 

nenávisti, erotiky a kriminality. Přesto je to svět, kde zlo nezůstane bez 

potrestání. 

 

 

 

 

 



BELETRIE PRO NEJMENŠÍ: 
 

Budinský, Václav: Šli dva blázni na vandr aneb nejlepší anekdoty pro děti 
Výběr známých i méně známých anekdot o dětech a především pro děti. 

 

       

Culliford, Thierry: Šmoulové 
Komiksové příběhy ze života modrých skřítků. Obsahuje tři díly: šmoulí divoch, šmoulí 

olympiáda a šmoulí vynálezy. 

 

 
 
Šmoulí divoch:Tentokrát nás čekají dobrodružství se 

Šmoulou, který se z vesničky ztratil jako miminko a byl 

vychován veverkami. Šmoulové se svého druha samozřejmě 

ujmou a teprve pak začíná to pravé dobrodružství! 

 

 
 
 

 
Šmoulí vynálezy: Vesnička je vzhůru nohama. Taťka Šmoula 

odjel a Šmoulíci se pustili do každoročních oprav svých domků... 

Ani Šmoula Kutil nezahálel. Šmoulíci chtěli, aby jim ušmoulil nové 

hračky. Napadlo ho tedy vložit do nich malý strojek... a geniální 

vynález byl na světě. Udělal všechno, nač si šmoulové vzpomněli - 

pekl křupavé rohlíčky, vozil náklad, věšel Šmoulince prádlo... 

Jeden sluha brzy nestačil plnit všechny šmoulí rozmary, šmoulové 

už nevěděli, co by si vymysleli. V tu chvíli se začal jeden ze sluhů 

chovat trochu divně, a stát se měly ještě horší věci! 

 

 
 
 
 



 
 
Šmoulí olympiáda: Každý ze šmoulů si však pod pojmem 

olympiáda představuje něco jiného, vymýšlejí si nová pravidla i 

disciplíny, hrozí dokonce podezření na dopink - ale vítězem se 

nakonec po právu stává ten, kdo si nejvíc věřil… 

 

 

 

 
 

 
Černík, Michal: Neplašte nám švestky      DAR 
Sbírka veršů, jež podněcuje dětskou chápavost, fantazii a smysl pro detailní vidění a slyšení, 

byla oceněna v soutěži o nejlepší humorné a satirické dílo, vyhlášené ke stému výročí 

narození Jaroslava Haška. 

 
 
Liška, Petr: Hledej protiklady 
Poznávací leporelo s novými realistickými ilustracemi, které věrně 

zachycují podobu věcí, zvířat a rostlin kolem nás a které jsou svým 

pojetím na českém trhu novinkou. Děti porovnávají dvojice obrázků 

a učí se tak poznávat rozdíly a pojmy (např. otevřený x zavřený; 

malý x velký; kulatý x hranatý). 

 

 
Štuka, Ivo: Kde bloudí velbloudi  
Sbírka básniček pro děti od šesti let.Sbírka veselých veršů známého 

básníka o lidech a jejich konání, ale i o věcech a zvířatech je bohatá 

na jazykové hříčky, originální nápady hýří fantazií. Čtenář knížky se 

pobaví veršovanými příběhy např.o nafoukaném míči nebo 

dvojčatech,stráví příjemné chvíle na koprové louce, zažije poplach v 

zahrádce i vzpouru v ledničce. Zazpívá si s básníkem několik 

písniček a poslechne si i drb z Brd. 

 



BELETRIE PRO DĚTI: 
 

 

Giordano, Mario: Tajemné pikle aneb Doktor Francin 
zasahuje 
Vtipný a napínavý akční příběh se zvířecími hrdiny, plný komické 

parodie. Hlavní postavou je výstřední potkan Francin, který provozuje 

prosperující praxi na skládce a s přehledem řeší zdravotní problémy 

jejích obyvatel. Co se všechno bude dít, když se na skládce objeví 

nekalá konkurence, vám prozradí tato nápaditě ilustrovaná knížka.  

 

 
 

Gudule: Pohádky aneb jak to bylo doopravdy 
Netradičně pojatá a veselá knížka pro děti vtipnou formou „uvádí 

pohádky na pravou míru“. Slavný detektiv Max Fox podniká důkladné 

pátrání a odhaluje pravdu o tom, jaká je skutečná barva Červené 

Karkulky, co se stalo doopravdy Kocourovi v botách nebo jaké je pravé 

jméno, věk a adresa Popelky. Teď už děti budou vědět, jak to bylo 

doopravdy. Přečtěte si šokující odhalení, která navždy a od základu 

změní váš pohled na Červenou Karkulku, Palečka anebo Sněhurku. 

Všechno se seběhlo docela jinak, než nám celá léta vtloukali do hlavy! 

 

 
Hobbs, Will: V divokých vodách 
Svěží teenagerovský příběh o hledání vlastní identity zařadila Americká 

asociace knihovníků do seznamu 100 nejlepších knih 20. století pro 

starší mládež. Kniha vypráví o napínavém a nebezpečném 

dobrodružství osmičlenné skupiny teenagerů,účastníků 

psychoterapeutického táborového kurzu uprostřed divočiny,kteří se 

oddělí od ostatních, aby sjeli Velký kaňon.Pak už se rozehrává 

psychologické drama lidských vztahů a hledání sebe sama.  

 



 

 

Honaker, Michel: Paličák a hraběnčin duch 
Napínavé prázdninové čtení plné hrůzostrašných okamžiků a 

tajuplných záhad evokující romantické dobrodružné příběhy z 

Francie 19. století. Příběh vypráví o osiřelé Fauvette, dívce unesené 

z kláštera, která zjišťuje, že je potomkem šlechticů. Hlavní hrdinka se 

v příběhu plném zvratů a překvapení postupně dozvídá o tajemstvích 

své rodiny. 

 

 

  

Kadeforsová, Sara: Samota ve dvou 
Titul získal ocenění Nejlepší švédská kniha pro mládež roku 

2001. Syrové líčení života švédských teenagerů, zasazené do 

odcizeného prostředí velkoměst. Problémy, které musí řešit 

Samuel a Ida jsou platné pro dospívající kdekoli na světě. 

„Potkají“se na internetovém chatu a okamžitě zjistí, že si toho 

mají hodně co říci. Nejprve si každý vytvoří falešnou identitu, ale 

postupně si navzájem odhalí své pravé já a prostřednictvím 

elektronické pošty si navzájem radí, jak se zachovat ve složitých 

životních situacích, kterých v jejich věku není málo. Ona je 

krásná a oblíbená, on je nula. Ona bydlí v centru velkoměsta, on 

v totálním Zapadákově. Ona věčně vysedává s kamarádkami po 

kavárnách, on věnuje veškerý volný čas baletu. Ona už ztratila zájem o sex, on je panic. Oba 

nenávidí život, kterým žijí.  

 
 

Koja, Kathe: Divoký pes 
Autorkou tohoto příběhu napsaného silným expresivním jazykem je 

renomovaná americká spisovatelka hororových příběhů pro dospělé. 

Toulavý pes je její první, pozoruhodně úspěšný výlet do literatury pro 

dospívající mládež. Jde o silný příběh patnáctileté samotářské dívky, 

která si ve vztahu k toulavé fence z psího útulku uvědomí mnohé své 

převážně citové problémy. 

 



 

 

Macourek, Miloš: Neptunovo vítězství  

a podvedený kouzelník 
Hlavní hrdiny - postavičky Akvabely, Akvafila, 

Akvamarína a Akvatinta stvořil sochař Pygmalion a 

božský Neptun jim dal nesmrtelnost. Proto s nimi 

můžeme putovat po mořích a oceánech celého světa a 

napříč časem. Mají za úkol rozpoutávat vlnobití a bouře 

a často se zaplétají do důležitých historických okamžiků 

a někdy záměrně, jindy zcela náhodou mírně pohnou 

dějinami. Příběhy jsou doplněny obrázky Theodora 

Pištěka. 

 

 

 

Macourek, Miloš: Černý pirát a Darwinova opice 
Druhá série příběhů sourozenců Akvafila a Akvabely, 

kteří putují časem a po mořích i oceánech celého světa. 

Vypravíme se s nimi za Kryštofem Kolumbem, mladým 

Darwinem, mořeplavcem La Sallem, a za brazilským 

fotbalistou Pelém. 

 

 

 
 

Reeve, Philips: Den křečka 
Další z řady neuvěřitelných příběhů o smolaři Béďovi, o jeho 

vypečených kamarádech a geniální sestřenici, která to nakonec 

vždycky všechno zachrání. Béďa i přes zákaz maminky přinese 

domů na prázdniny školního křečka, kterého vzápětí musí 

přemístit do útulku svých zlotřilých kamarádů. Jenže křeček 

vezme nohy na ramena a začínají se dít hrozné věci. 

 



 

Vlášek, Josef: Rakety, míče, smeče 
Příběhová próza z lákavého prostředí tenisového sportu. Hlavní hrdina 

Petr Tarant propadl podobně jako táta a zejména děda touze stát se 

tenisovou hvězdou: chce poznat jedničky tenisu, dostat se mezi špičku. 

Zároveň ale moc dobře ví, že učinit z bílého snu s raketou skutečnost 

dá pěknou dřinu, že to není zadarmo, a přitom chce být také co nejvíc 

nablízku svému dívčímu idolu a musí přece jen plnit aspoň nějaké 

školní povinnosti… Petrův příběh je zpracován akčně stylem filmového 

střihu. Cenné jsou odlišné postoje Petrova otce a dědy, s nimiž se Petr 

neustále konfrontuje.  

 

 

NAUČNÁ PRO DĚTI: 

 

 

Dahlin, Adam: Přespávací knížka 
Praktická knížka pro všechny děti, které se chystají přespat u 

kamaráda nebo příbuzných, které jedou na tábor nebo se prostě 

večer s rodiči doma nudí. Kniha obsahuje spoustu návodů na 

nejrůznější hry před usnutím, rady, co si vzít s sebou ke 

kamarádovi na noc, jak strávit doma zábavný večer nebo jak 

přežít noc na táboře. Najdete zde i několik strašidelných historek 

a první pomoc pro ty, kterým se stýská pod domově nebo se bojí 

tmy. 

 

 

Horáková, Jan: Nikdo neví všechno 
Publikace vám umožní vyzkoušet úroveň znalostí z nejrůznějších 

oborů: techniky, přírodních věd, historie, zeměpisu i kultury. Ověřte si 

své všeobecné znalosti i vy! 

 

 



 

Krolupperová, Daniela: Proč mluvíme česky 
V knížce pro děti od 9 let se vydáte s holčičkami Veronikou a Viktorkou 

a s jejich průvodcem malým carem na pohádkový výlet do Říše češtiny a 

navštívíte tři kouzelné země - Zemi slov, Zemi řeči a Zemi zvláštních 

zvyků. Dětský čtenář se nenásilným způsobem seznámí s mnoha 

jazykovými jevy jako např.slovní zásoba,tvoření a ohýbání slov,přísloví a 

slovní spojení,poučí se o tom,jak slova vznikají a odkud k nám přišla ta 

cizí. V slovomorně uvidí slova,kterým by se měl raději vyhýbat.Zejména 

si však uvědomí,že jazyk je živý, proměnlivý a vyvíjející se systém,k 

jehož úplnému osvojení musíme vynaložit nemalé úsilí. 

 
 
Smrčkovi, Martin a Lea: Hrajeme si se zvířaty 
Knížka plná různých tipů na hry s domácími zvířátky. Spousta z 

nás má doma nějakého toho zvířecího miláčka a právě díky 

těmto našim kamarádům se na svět díváme veseleji. Tato knížka 

by Vám měla přinést inspiraci k prožití plnohodnotného života s 

vašimi zvířecími kamarády tak, aby i oni si užili zábavu s námi. 

Našich námětů na hry se nemusíte držet striktně, každý se dá 

upravit právě podle vašich podmínek, zjednodušit nebo naopak 

vymyslet složitější. 

 

 

 

Škňouřil, Evžen: Hlavní města Evropy 
Kniha poskytuje základní údaje o všech hlavních 

městech dnešních evropských států. O každém z 

nich se dozvíte základní údaje (zeměpisnou polohu, 

počet obyvatel, průměrnou denní teplotu v zimě a v 

létě), nahlédnete do historického vývoje města a 

nakonec se vám každé představí v dnešní podobě. 

Nedílnou součástí jsou barevné fotografie, rejstřík 

měst a přehled jejich zeměpisných poloh. Edice OKO. 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 
Carnegie, Dále: Jak se radovat ze života      DAR 
Výběr z knih Jak získávat přátele a působit na lidi a Jak se zbavit starostí a začít žít. 

Obsah: Mezilidské vztahy, přátelství, práce, starosti, radost, jednání. Rady a návody, řešení, 

příručky 

 

 
Constantinová, Susannah; Woodallová, Trniny: Tohle 
nenos 
Knížka vznikla podle velmi populárního seriálu, který autorky 

uvádějí v britské BBC a v němž předvádějí, jaké šaty sluší dívkám 

a ženám různých typů postav, co k čemu nosit, čemu se vyhnout 

a jakých chyb se v oblékání vyvarovat. „Zlatá pravidla“, která 

autorky osobně demonstrují na barevných fotografiích, vám 

pomohou odhadnout, jaké oblečení si můžete dovolit, a které se 

pro vás naopak vůbec nehodí. 
  

 

Kettner, Petr, Jedlička I.M.: Tři kontra gestapo 
Románová reportáž o osudech legendárních "tří králů", důstojníků 

zpravodajské služby našeho domácího odboje během okupace. 
Autoři, známí publicisté, zachycují ve své vzrušující a dramatické 

reportáži osudy důstojníků za 2. světové války. Nebezpečím a 

nástrahám nepřítele čelili vždy s důvtipem a odvahou. V jejich 

případě však nešlo o hru, v sázce bylo všechno:nejen čest národa, 

ale přímo jeho existence. Oni však vždy věděli ,kde je jejich místo a 

co mají udělat. Doplněno černobílými fotografiemi 

 

 

 

 

 



Kirchner, Jaroslav: Vladimír Růžička – příběh hokejové 
legendy 
Hokejového trenéra Slavie a českého národního týmu zná snad 

každý hokejový fanoušek. Jaká byla jeho cesta k vrcholu aktivní 

kariéry - k zlaté medaili z olympijského Nagana a jak to bylo dál v 

dresu pražské Slavie i na trenérském postu, to vše vám poví 

knížka plná osobních výpovědí spoluhráčů, trenérů, novinářů a 

rodinných příslušníků. O Vladimírovi vám budou vyprávět Ivan 

Hlinka, Slavomír Lener, Jaromír Jágr, Pavel Richter, Petr 

Svoboda a samozřejmě rodiče, manželka a dcera se synem.  

Jaký byl a jaký je. Kdo to chce vědět, musí otevřít tuto zajímavou zpověď hokejové legendy. 

 

 

 

Krahlová, Gisela: Kuchařka pro nekuchařky 
Kuchařka pro protřelé začátečníky, uspěchané labužníky a 

všechny, kteří si přejí něco vykouzlit levou rukou. 

 

 

 

 

 
 

Strýčková, Jana; Teslíková, Kamila: Pod pokličkou  
Kniha, která vznikla na motivy úspěšného pořadu České televize 

"Pod pokličkou", se zabývá potravinami obvyklými pro 

středoevropskou a speciálně pro českou kuchyni. Každé potravině 

se věnuje samostatná kapitola. Konkrétně jejímu vlivu na 

organismus, informacím o tom, jak ji nakupovat, skladovat a vařit. A 

nechybějí ani recepty. 


