
BELETRIE PRO DĚTI: 
 
 
Ameryová, Heather: Dětská ilustrovaná Bible 

Výběr nejznámějších biblických příběhů ze Starého i Nového zákona pro 

malé čtenáře či posluchače  

 
 

Disney, Walt: Atlantida, tajemná říše 
Velkolepá Atlantida byla ve velkém nebezpečí. A jako vždy 

v časech zlých, i tentokrát vyslal tajemný zdroj síly – Krystal – 

paprsky světla, aby vyhledal osobu královského původu. Našel 

královnu, která zoufale popadla za zápěstí svou malou dcerku, 

ale nesmírná síla ji táhla vzhůru ke krystalu. Stačila si ještě vzít 

na památku náramek své dcerky. Už nikdy ji nebude moct 

pochovat ve své náruči. Malá princezna přišla o matku, ale 

Atlantida byla zachráněna. Ponořila se hluboko do moře a její 

obyvatelé žili dál jako děti ztracené civilizace… 

Píše se rok 1914 a Milo Thatch sní o tom, že nalezne ztracené město Atlantidu. Když mu 

výstřední milionář navrhne, že bude financovat výpravu, která by pátrala po Atlantidě 

v mořských hlubinách, Milo stěží dokáže uvěřit svému štěstí! Provázejte Mila na cestě plné 

nástrah a překážek a objevte netušenou krásu a tajemství bájné Atlantidy v nové knížce 

podle strhujícího filmu Walta Disneye. 

 

 

Gudule: Zelený strachem, Mrtvý smíchy 
Dítě si bezstarostně kráčí životem, bydlí s rodiči, chodí do školy a 

hraje si s kamarády. Často vůbec netuší, jaká nebezpečí na něho 

všude číhají. Naštěstí je tu Gudule a její skvělé rady, jak ze všech 

hrůzostrašných situací bez úhony vybruslit. Pro děti od 9 let. Vtipně 

pojatá, netradičně a nápaditě ilustrovaná knížka o tom, jak se ubránit 

strachu z nebezpečných kouzelníků, oživlých mrtvol nebo děsivých 

stínů s netopýřími křídly. Náš geniální průvodce přežitím nabízí ty 

nejlepší triky na překonání hrůzostrašných situací a při jeho čtení často děti i dospělí 

vyprsknou smíchy. 



Komendová, Jitka: Sněhobílá kráska 
Michaela Šternberková má nejen šlechtické příjmení, ale téměř vše, na co si vzpomene. Její 

život se od základu změní v okamžiku, když odhalí nevěru svého otce. Události pak berou 

rychlý spád. Najít východisko z krize není pro Míšu snadné. 

 

Komendová, Jitka: Srdce a růže 
Jana právě dokončila základní školu a poprvé zůstává o prázdninách doma bez rodičů se 

svým dvacetiletým bratrem. Snaží se žít naplno, jak o tom snila, a poznat svět dospělých. Ze 

známosti se suverénním Radkem se vyklube něco docela jiného, než si slibovala. Navíc je 

ohromena zjištěním, že její bratr je homosexuálně orientován. Zcela vyvedená z míry odjíždí 

po návratu rodičů k tetě na chalupu, kde hodlá prožít klidné prázdniny. Brzy se ukáže, že tak 

klidné nebudou… 

 

Provazník, Doskočilová: Čteme si s Pučálkovic Aminou 
Další sešit ke čtení je určen pro 7. - 9. ročník speciálních škol, ale určitě 

osloví i ostatní čtenáře. Nabízí kromě zajímavých literárních ukázek, her, 

námětů na ruční práce, písniček a básniček i kratičké medailonky některých 

spisovatelů. Nedílnou součástí textu jsou barevné obrázky. 

 
Reeve, Philip: Noc oživlých brokol 
Vtipné, inteligentní a svižně napsané napínavé sci-fi pro děti. Kromě 

vymýšlení netradičních příšer si autor vyřizuje účty i s konzumním 

způsobem života a jeho následky. Hrdinou je Buster, který je nucen strávit 

týden u nepříjemné snobské tety Pauline. Ta propadla stejně jako celé 

město novému módnímu trendu: pěstuje podivnou kapustičku. Jenže 

zelenina se jedné noci zvětšila do obrovských rozměrů a začala požírat vše, 

co jí přišlo do cesty… 

 

 

Wiebeová, Trina: Max a kouzelník Albertini 
Max má bujnou fantazii a vymýšlí plány, jak se stát milionářem, ale 

doposud mu žádný plán nevyšel. Do města, kde žije, přijíždí kouzelník 

Albertini a Maxe napadne, že by se od něj mohl naučit pár kouzel a 

triků... 

 

 



Wiebeová, Trina: Superhrdina Max 
Max je tu opět s dalším plánem, jak se stát milionářem. Jediné, co on a jeho 

kamarádka Sisa musí udělat, je zachránit pár unesených dětí a několik 

lidských životů, a pak se peníze jen pohrnou... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 
Gemmelová, Kathy; Tylerová, Jenny: Němčina doma, na prázdninách, ve škole 
Zábavný a nenáročný úvod do studia němčiny pro menší děti, které se zde setkají s rodinou 

Strudelových, která pro ně připravuje zajímavé hry, vtipy i veselé písničky. 

 

 
Gibson, Walter B.: Úplná příručka triků a kouzel pro začátečníky 
Klasická příručka o magii, která zaručeně pobaví mládež i dospělé a 

umožní jim ovládnout více než sto neuvěřitelných triků. Prostřednictvím 

snadno přístupného textu doplněného 85 návodnými ilustracemi si osvojíte 

třeba tyto triky: pouhým třesením vytvoříte na provaze tři uzly; vytáhnete 

minci z lokte svého saka; dokážete pouhou myslí zastavit svůj tep. A co 

můžete očekávat dále? Naučíte se sestavit svůj vlastní kouzelnický 

program. Budete udivovat rodinné příslušníky, přátele i náhodné diváky. Oslníte a překvapíte 

ostatní mistrovskými kousky magie. Naučíte se kouzla podle strategie těch největších 

kouzelníků. 

 

Juan, Stephen Dr. : Lidské tělo podivuhodné a záhadné 
Dá se odříznutá hlava udržet naživu? . Opravdu po smrti rostou 

nehty? . Může lidské tělo varovat před zemětřesením? Odpovědi 

na tyto a na řadu dalších otázek najdete v této knize. Víte 

například, že je teoreticky možné přenést vzpomínky jedné osoby 

na druhou injekcí? Jen si představte, že nemusíte Shakespearova 

nebo Einsteinova díla poznávat pracným studiem, ale stačí 

injekční stříkačka! A nenapadlo vás někdy, že je možné usmát se 

k smrti? Jeden dánský lékař takto zemřel při televizním pořadu. Dr. 

Stephen Juan se svým charakteristickým smyslem pro netušené a 

bizarní shromáždil největší soubor fakt o lidském těle od hlavy až k patě a zboural řadu 

falešných představ. 

 

 

 

 

 



Juan, Stephen Dr.: Lidské tělo podivuhodné a záhadné 2.  
Ještě pořád o spoustě z nás platí, že známe lépe Afriku než své 

vlastní tělo. Nápravu, a to velice poutavou a vtipnou formou, 

zjednává tato kniha. Dozvíte se informace zásadní, ale třeba i proč 

se vlasy v dešti kroutí, zda funguje sérum pravdy nebo proč se při 

nachlazení cítíme hůř v noci. 

 

 

 

Kronika Země 
Kronika Země přibližuje v chronologickém přehledu dějiny naší 

planety od jejího vzniku až do současnosti. Odpovídá na základní 

otázky o tom, jak se utvářel povrch a atmosféra Země, jak se objevil 

život, jak žili naši praprapředkové. Na bohatě ilustrovaných stranách 

se čtenář seznámí nejen s uceleným pohledem na vývoj přírody, 

vycházejícím z nejnovějších výsledků vědeckého bádání, ale 

uvědomí si i odpovědnost za to, v jakém stavu zanecháme planetu 

těm, kdo přijdou po nás. 

Obsah: vznik, vývoj a historie Země. Fauna, flóra, lidé, životní 

prostředí, vesmír, planety, hvězdy, plazi, ještěři, savci. 

 
 

Poznejte Evropu! 
Vítejte v brožurce, která vám umožní poznat lépe Evropu. Bude to dobrodružná cesta časem 

a prostorem, při které objevíte spoustu zajímavých věcí.Co v knížce najdete? Vše o světadílu 

Evropa. Také informace o cestování, podnebí, přírodě, zemědělství, moři. Dále je tu cesta 

časem, čtyřicet známých tváří, evropské jazyky, informace o Evropské unii. A spousta 

pěkných barevných fotografií. 

 

Příhoda, Petr; Zacpal, Jiří: Internet, průvodce pro začátečníky 
Publikace u čtenáře předpokládá pouze znalost obsluhy libovolné verze 

MS Windows a je věnována základním pojmům z oblasti počítačových 

sítí a seznamuje se službami, které Internet poskytuje. 

 

 



BELETRIE PRO NEJMENŠÍ: 
 
Peisertová, Alena: Brumlovy veselé příhody 
 

Knížka o dobrodružstvích rozpustilého medvídka Brumly je 

určena začínajícím čtenářům a je pro ně vytištěna obzvlášť 

velkými písmeny. Kniha přináší tři veselé příhody rozpustilého 

medvídka: Medvídek Brumla má přání, Medvídek detektivem a 

Medvídek chce pomáhat. Nechybí otázky a hádanky pro 

pozorné čtenáře. 

 
 

Rexík pomáhá zvířátkům 
Kniha s velkými písmenky pro malé čtenáře. Najdete zde čtyři 

příběhy, ve kterých pejsek Rexík pomáhá zvířatům z obtížných 

situací. Obsahuje: Záchranáři, Skotačivá koza, Utopený dárek, Hoří. 

 

 
 

 

 
Vrabec, Ján: Zvířátka na dvoře 
Bohatě ilustrované leporelo seznamuje formou říkánek 

nejmenší děti se životem zvířat na selském dvoře. 

 

 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

Veser, Jochen: Choroby a škůdci rostlin 
Příručka bohatě vybavená barevnými obrázky umožní snadnou 

identifikaci chorob nebo škůdců poškozujících rostliny pěstované na 

zahradě či v bytě a upozorňuje i na možnosti ochrany. U jednotlivých 

druhů pěstovaných rostlin, tj. ovocných stromů, zeleniny, okrasných 

jehličnanů i listnáčů, trvalek, letniček, trávníku, pokojových rostlin i 

rostlin pěstovaných ve skleníku jsou barevné obrázky a jednoduchý 

popis nejčastějších poškození a jejich původců seřazeny  

 

 
 
 

Noordhuis, Klaas T.: encyklopedie zahradních rostlin 
V encyklopedii najdete prakticky vše, co potřebujete vědět k tomu, 

abyste mohli co nejlépe využívat vaší zahradu. V každé kapitole 

jsou rostliny řazeny abecedně a téměř každá rostlina má 

barevnou fotografii. 

 

 

 

 
Recepty z domácí lékárny 
V přehledném receptáři najdete osvědčené rady našich babiček, 

dozvíte se recepty na čaje z bylinných směsí, doplněné 

vyčerpávající charakteristikou jednotlivých bylin, nechybí ani 

návody na přípravu různých kapiček, olejíčků, mazání, obkladů 

atd. 

 

 

 

 
 

 



McCarthy, Peter; Syron, Mike: Tanková válka  
(vzestup a pád Hitlerových tankových divizí). 
Autoři v knize důsledně mapují vývoj německých bojových 

obrněných vozidel a taktiky a vyvracejí mnohé mýty a mylné 

představy, které o německých pancéřových zbraních stále ještě 

přežívají. Pojednávají také o těch, kteří v nich bojovali. 
 
 
 
Tezová, Jaroslava: Vyšívání 
Materiály, stehy a základní techniky, motivy květinové, dětské, velikonoční, vánoční a další 

léty prověřené i zcela nové, více než 1000 ilustrací. 

Obsahuje:  

Než začnete; materiál a pomůcky; úprava okrajů; motivy a kompozice ; kopírování, zvětšení 

a zmenšování vzorů; praní a žehlení; zapracování nitek bez uzlíčků. 

Stehy:  přední (stehovací) steh, šachovnický steh, zadní steh, perličkový steh, steh rybí 

kostra, steh gobelínový, steh mozaikový, malba jehlou, steh stonkový, steh křivinka, steh 

křížkový, vázaný křížek – krokvička, steh smykovací – roužkování, steh francouzský uzlík, 

steh nugetový, steh řetízkový, steh květinový, steh čtverečkový – mešterk. 

Obšívka, ažurka, květinové vzory, dětské vzory, písmena a číslice, obruby a okraje, 

velikonoční motivy, vánoční motivy, různé vzory. 

 

 

 

 

 

 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
Brandejsová, Irena: I takový je život 
Že život není vysněná procházka růžovým sadem zjišťuje Adéla Kučerová už pár týdnů po 

maturitě. Po skvěle prožitých posledních prázdninách nastupuje do svého prvního 

zaměstnání a pomalu poznává opravdový život, tolik se odlišující od bezstarostných 

studentských let. Adéla během pár týdnů pozměňuje své do té doby tolik dodržované životní 

krédo, porušuje stále více své morální zásady a  přesvědčení, až dostává první životní 

kopance. Přitom touží jen po zajímavé, prospěšné práci a klukovi, který si zaslouží její lásku. 

Zda se jí podaří dosáhnout svého cíle, si nyní můžete přečíst sami. 

 

Fišerová, Miroslava: Irena 
Šestatřicetiletá Irena prochází nelehkým obdobím svého života. Problémy existenční i citové 

se ji ale daří zvládnout. To nejdůležitější – partner, na kterého se může spolehnout – ji totiž 

odepřeno nebylo. V Irenině osudu nehrají roli drogy, kriminální delikty a sexuální excesy. Je 

to příběh normální ženy, příběh, který může prožít kterákoliv z nás. A o to je to pro 

současnou čtenářku zajímavější. 

 

Fojtová, Věra: Tanec v kopřivách 
Sedmnáctiletou Kristýnu potká zlo v jeho nejhorší podobě. Manžel 

její matky ji ponižuje, psychicky týrá, zneužívá a zastrašuje. 

Sestra Eliška uteče po maturitě z domu a Kristýna zůstane se 

svým trápením sama. Její zoufalý tichý křik nechce nikdo slyšet, 

dokonce ani její matka. Přestane chodit do školy, neboť ani učení 

najednou nezvládá, straní se přátel a kamarádů, domov se pro ni 

stává nesnesitelným vězením. Najde cestu z pekla sama? 

 

Francková, Zuzana: Něco končí, něco začíná 
Román líčí osudy dívky Hanky, která od dětství vyrůstá ve stínu své oslnivé sestry. Není 

příliš dobrá ve škole, nemá ani úspěchy u kluků. Manželství přináší změnu, ale i další potíže. 

Přesto je dost statečná, aby se s nimi dokázala vypořádat. 

 

 

 



Francková, Zuzana: Právo na štěstí 
Hlavní hrdinka Marcela prožívá zklamání z nešťastné první lásky. Po 

čase se jí podaří najít jiného muže, se kterým spojí svůj život. Poklidné 

manželství však postupně prochází několika krizemi a mladá žena musí 

znovu bojovat o své právo na štěstí. 

 

 

Francková, Zuzana: Příliš mnoho lásky 
Příběh dívky Evy, která odchází po maturitě do Vídně jako "au-pair", 

aby zkusila život pomocnice v domácnosti a zdokonalila se v němčině. Najde tu nové přátele 

a možná i životní lásku. 

 
Herzová, Eva: Riskuj pro lásku 
Dva mladí zamilovaní lidé Elena a Boris se spolu po maturitě 

nastěhovali do bytu po babičce. Na první pohled šťastný pár, kterému 

k bezstarostném u životu nic nechybí. Až na ty peníze! Boris jich 

chce, jak jinak, hodně. Tak si vymyslí plán – možná dobrý, možná 

špatný, kdo ví. Potíž je v tom, že jeho realizace se musí ujmout 

Elena… 

 

 

 
Jahodová, Jana: Brána zatracení 
Šestatřicetiletá Helena získá novou zajímavou práci, která ji naplňuje. Díky obrovskému 

pracovnímu vytížení ale včas nepozná, že se něco děje s její osmnáctiletou dcerou. Karolína 

se začne chovat podivně a nakonec odchází z domova, aby se stala členkou sekty Brána 

spasení. Helena se zhroutí, přijde o práci, ale nechce se vzdát a za každou cenu se snaží 

přivést dceru zpět do normálního života. Metoda, kterou zvolí, však není úplně obvyklá... 

 
 
Kubátová, Táňa: Dlouhán odnaproti 
Úsměvný příběh překladatelky Jany a jejich tří nevlastních sourozenců, 

jejichž otec krátce po matčině smrti zbaběle utekl. Nyní tvoří trochu 

bláznivou, ale láskyplnou rodinu, která si vystačí sama a mužský živel 

v domácnosti ani v životě nikterak nepostrádá. Tedy alespoň do chvíle, kdy 

se do protějšího bytu nastěhuje nový soused.. 



Kubátová, Táňa: Na druhý pokus 
Román vtáhne čtenářky do příběhu dvaatřicetileté Zuzany, která si žije svůj víceméně 

poklidný život vyplněný prací, rekreačním sportem a umírněným společenským životem aniž 

by tušila, jak převratně do jejího života zasáhne výroční setkání jejího bratra se spolužáky 

z fakulty. Ani po patnácti letech nevybledly Zuzaniny vzpomínky na bratrova spolužáka 

Filipa, kterého tenkrát beznadějně milovala. Proto ji zjištění, že bratr nabídl Filipovi dočasné 

bydlení v domě, který vlastní se Zuzanou napůl, pořádně šokuje. Má totiž důvod cítit se před 

Filipem nadmíru trapně… 

 
Longinová, Helena: Horké léto uprostřed života 
Příběh dvou osamělých kamarádek, které hledají partnery pro sebe 

a otce pro svoje děti neosloví svým tématem pouze ženy 

s podobným osudem, ale dokáže zaujmout i ty šťastnější. Vždyť 

skvěle napsaná knížka potěší opravdu každého. 

 

 

Longinová, Helena: Bloudění ve vysoké trávě 
Vztah novomanželů Diany a Daniela prochází bouřlivou krizí. Ani 

jeden z nich nehodlá ustoupit od svých přestav na společné soužití 

a tak se zdá, že rozvod je jediným řešením. Ale zdání často 

klame… 

 

Paschou, Katina: Adriana 
Adriana je vtipně laděný, veselý a svižně napsaný dívčí román, jehož děj 

se odehrává v kadeřnickém učilišti ve velkém městě na severní Moravě. 

Pozoruhodný je původ tohoto románu. Jeho autorka je totiž Řekyně, ale 

romá napsala česky. 

 

 
 
Řeháčková, Věra: Bojím se svého syna? 
Ve svém novém románu podává autorka pravdivý obraz, jak v současných poměrech 

majetek znovu nabývá vrchu nad láskou a lidskými city. Ovdovělou Anežku by ani ve snu 

nenapadlo, že se ve svém vlastním domě stane štvance a že v touze po dědictví se její syn a 

snacha nebudou štítit ničeho. 

 



Stínil, Luděk: Na city se nesází 
Zatímco ve škole Patrik vyniká, v lásce je to horší. Více než dívky ho 

zajímá počítač a stolní tenis. Rád by vyhrál velký Vánoční turnaj, jenže 

zcela nečekaně se mu do cesty postaví řada překážek. Aby toho nebylo 

málo, Patrik navíc poprvé pozná, jak komplikovaná může být láska. 

 
 
Stínil, Luděk: Nebezpečná známost 
Dan je úspěšný mladík. Má dobrou práci, dobré postavení a snoubenku Karolínu, kterou 

miluje a chce si ji vzít. Do svatby zbývá už jen jeden jediný týden, během nějž se ale stane 

spousta nečekaných věcí! Dan si najednou vůbec není jistý, zda je svatba tím správným 

řešením… 

 
 
Stínil, Luděk: Nevinné intriky 
Mezi Radkou a Denisou plane otevřené a nesmiřitelné nepřátelství. 

Důvodem je, jak už to tak někdy v životě chodí, láska. Denisa má však 

jednu velkou výhodu – je redaktorkou školního časopisu a ten, ač by 

neměla, využívá i k vyřizování soukromých záležitostí. Je jasné, že 

Radce se takový přístup nelíbí a snaží se proti němu všemožnými 

způsoby bojovat… 

 
 
Stínil, Luděk: Svět patří romantikům 
Lukášův vcelku pohodový život se změní v okamžiku, kdy pozná Sandru 

a začne s ní chodit. Jejich hezký vztah se totiž velmi brzy začne 

komplikovat a - aby toho nebylo málo - na Lukáše se sesype celá řada 

starostí a problémů.. 

 

 
Šindelářová, Renata: Milující tyran 
Jste přesvědčeni, že odhadnete člověka během pěti minut? Nevěříte, že se 

může napovrch jemný a vtipný muž v manželství projevit jako despotický 

trýznitel? Odpovědí je příběh v této knize, jenž kopíruje část skutečné 

životní poutě mladé ženy, která už věří… 



Vrbová, Alena: Lásky nebeské 
Andrea, stárnoucí zdravotní sestra, se v dramatické zpovědi vrací 

do mládí, které prožila v západních zemích a kdy se vzdala 

nadějné literární dráhy. V doprovodu neteře se na sklonku života 

dostává na ostrov Ischias v Neapolském zálivu, kde její dávný 

učitel Kern zanechal v místech svého posledního pobytu záhadný 

„Odkaz“. V sugestivní atmosféře se jí podaří odhalit tento Odkaz a 

získat pravdivou odpověď. Andrea uvěří, že i ona je dědičkou 

nebeské lásky… 

 

 
 


