
BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 
 
Lanczová, Lenka: Zašeptej do vlasů: 
Osmnáctiletá Monika přes počáteční úspěchy v modelingu prošla i jeho 

odvrácenou stranou a příliš se jí nedaří ani v lásce. Většině kluků připadá 

až moc krásná a nedostupná a o vztah s Jáchymem se připravila sama... 

Monice dochází, že hrát si s city svými ani s city těch druhých se 

nevyplácí... 

 
 
Steklač, Vojtěch: Šeredka 
Šeredka je romantické čtení a skutečné příběhy pro dívky. Kniha obsahuje 

přes sto skutečných příběhů dívek nejrůznějšího věku, které vyprávějí 

o svých nejromantičtějších a nejerotičtějších zážitcích. 

 

 
 
 

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ: 
 
 

Jost, Alain: Dobrodružství s Myškami 
Vzrušující příběhy myší rodinky Hryzálkových z hlubokého lesa. 

 

 
 
 
 

 
 



BELETRIE PRO DĚTI: 
 

 
Press, Julian: Operace zlaté žezlo 
Na více než 60 zabydlených obrázcích najdete důkazy, které vám 

pomohou vyřešit čtyři detektivní případy. Zdeněk, Mirek, Filip, Prokop, 

Kateřina a papoušek Koko nenechají, ve spolupráci s vámi, 

upláchnout žádného zločince. 

 

 

 

 
 
Press, Hans Jürgen: Horká stopa 
Drobné příběhy s vyhledávacími obrázky, tajemné záhady pro malé 

detektivy a případy pro mazané lišky - toto vše najdete v knížce, 

která obsahuje přes 50 detektivních příběhů a rébusů, určeným 

bystrým dívkám i chlapcům od 9 let. 

 

 

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti 
Určeno čtenářům od 9 let. Kluci a děvčata navštíví rozmanité 

starověké kraje, seznámí se se záhadnými bytostmi a 

podivuhodnými zvířaty, poznají slabost i moc bohů z Olympu a 

odvážné skutky a dobrodružství bájeslovných hrdinů. 

 

 

 

 
 

 

 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 
 
Všeobecné znalosti  
Kniha pro čtenáře od 10 do 100 let je doslova nabitá více než 

tisícovkou otázek o životě kolem nás, a dokáže důkladně prověřit 

vaše znalosti. Přiložené přesýpací hodiny slouží ke kontrole času na 

zodpovězení otázek.  

 
 

 
Kayser, Renée: Přítel lesa 
Naučíte se rozeznávat hmyz a stromy, vytyčit trasu výletu, předpovídat 

počasí, postavit vor i přístřeší, vyrobit spoustu užitečných věcí, poznat 

hvězdy, pohybovat se na sněhu a mnoho dalšího. 

 

 
 
Hettingerová, Gudrun: Barvy na sklo – vánoční nápady 
Možnosti tvorby nápadité dekorace s barvami na sklo podle předlohy 

pro vánoční okna, jako působivá dekorace na stůl nebo jako milý 

dárek. 

 

 

Kipp, Angelika: Barevný svět z windowcolor 
Veselé bordury zdobící okna pokojíčků děti určitě moc potěší. V knížce 

najdete spoustu pěkných barevných motivů  

 

 

 

Kipp, Angelika. Šťastné a veselé! 
Šťastné a veselé Vánoce s motivy z windowcolor. Stačí jen namalovat 

konturu, vyplnit vzniklé plochy barvou, nechat zaschnout, sloupnout a 

na Vašem okně se rozzáří ty nejkrásnější vánoční obrázky - třeba 

sněhulák na lyžích nebo medvěd s medvídětem na bruslích.  



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 
 

Brandejsová, Irena: Zázraky osudu 
Ne každému osud dopřeje setkání s tou pravou láskou. Saša a Radan 

mají to štěstí. Poznali v sobě navzájem partnera na celý život. Zvládnou 

ale všechny překážky a úskalí, které jim vstoupí do společné cesty?...  

 

 

Hofmannová, Corinne: Bílá Masajka 
Autobiografický román líčí život švýcarské podnikatelky, která se rozhodla 

žít po boku masajského válečníka v keňské buši a stát se bílou Masajkou. 

Ožení se s ním, narodí se jim dcerka Napirai, avšak každodenní život v 

primitivních podmínkách způsobí po čtyřech letech naprosté vyčerpání jejích 

fyzických i duševních sil. 

 

 

 
Hrubý, Vladimír: Holky s holkama, kluci s klukama 
Knižní zpracování skutečných příběhů o partnerství a lásce k nositelům 

stejného pohlaví tak,  jak je prožily známé osobnosti a autor zaznamenal. 

Kniha vyšla původně pod názvem „Tak trochu jiné namlouvání“. 

 

 

 

Monyová, Simona: Střípky z ložnic 
V knížce se dozvíte, jak se změní vztah, když se z manželských 

ložnic namísto milostných vzdechů začne ozývat dětský pláč. 

 

 

 
 
 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

 

Nová pravidla silničního provozu 
Upozornění na hlavní změny platné od 1. 7. 2006 a celý text zákona o 

provozu na pozemních komunikacích. 

   

 

 

 
Vlasák, Jan: Pestrý život cyklotrempa 
Čtvrtá kniha svérázného cestovatele a spisovatele. Popisované cesty 

jsou tentokrát z exotičtějšího prostředí, z jiných kontinentů. Líčí zážitky 

například z Mexika, Indie, Srí Lanky, Albánie, Střední Ameriky, Asie… PV 

cestopisných reportážích autor nepopisuje jen přírodu, ale také chování 

obyvatelstva či přírodní i jiné zajímavosti. 

 

 

Vlasák, Jan: Vandry s Bejkem 
Druhé rozšířené vydání populární knihy líčí příhody při putování po světě 

na kole. Autor tentokrát navštívil Evropu, Afriku, Maroko, Banát… 

  

 

Zvěřinová, Alena: S váhou na houpačce 
Pravdivé příběhy lidí, kteří zažili kvůli svým kilům mnohá trápení a 

problémy, ale nakonec je překonali a nyní si užívají lepšího a 

kvalitnějšího života. 

 

 

 

Jihomoravský kraj – města a obce jihomoravského kraje 
Obsáhlá publikace podává informace o všech městech a obcích 

jihomoravského kraje. Obsahuje: tradice, historii, památky, turistiku, 

současnost; barevné fotografie, zajímavosti. 

 



STARŠÍ KNIHY, NOVĚ VE FONDU: 
 

Tři česká romaneta 
Arbes, Jakub: Svatý Xaverius 

Čapek-Chod, Karel Matěj: Experiment 

Havlíček, Jaroslav: Smaragdový příboj 

Born, Adolf: Barevné ilustrace v knize 

Soubor podává vývoj romaneta jako specificky českého novotvaru poeovské povídky. 

 

 

Elstner, František Alexander : Lovci kilometrů 
Africké dobrodružství tří Evropanů, které prožili v kapesním automobilu mezi Prahou, 

rovníkem a Prahou. Cestopisný záznam úspěšného pokusu o světový dálkový rekord 

nejmenšího československého automobilu. 

 

Frýbová, Zdena: Mafie po listopadu aneb ryba páchne od hlavy 
Román o nebezpečných důsledcích exploze zločinnosti, hospodářských machinacích a 

obtížném postavení justice při střetnutí s mocí peněz. 

 
Glazarová, Jarmila: Roky v kruhu 
V románové kronice autorka vzpomíná na šťastné, ale krátké období svého manželství s 

lékařem a zároveň zachycuje život slezského maloměsta. 

 

Hálek, Vítězslav: Muzikantská Liduška 
Příběh velké lásky, které rodiče nepřáli. Milostná povídka se odehrává na českém venkově. 

 

Horníček, Miroslav: Klaunovy rozpravy 
Rozpravy, úvahy, vzpomínky, fejetony, rozhovory, ankety, to vše z let 1956-1986.  

 
Jirásek, Alois: Proti všem 
Románová trilogie zachycující počátky husitského revolučního hnutí. 

 

Kožík, František: Největší z Pierotů I., II. 
Dvojdílný životopisný román o velkém francouzském pantomimikovi českého původu Jeanu-

Baptistu Gaspardu Debureauovi (1796-1846), který v pařížském divadle vzkřísil typ Pierota.  



Kubka, František: Karlštejnské vigilie 
Jedenadvacet příběhů z dávných dob, odehrávajících se v barvitém prostředí dalekých zemí 

i domova, je rámováno týdenním pobytem Karla IV. na Karlštejně, kde se zotavuje z nemoci 

a kde jej přátelé baví milostnými historkami a on sám vypráví příběhy neméně poutavé. 

 
Kubka, František: Pražské nokturno 
Povídkový soubor ze staré Prahy. 

 
Loosová, Anita: Páni mají radši blondýnky—ale žení se s brunetkami 
Formou fingovaného deníku, psaného (záměrně) neumělým, chybujícím jazykem, líčí 

autorka, hollywoodská scenáristka, život naivní, půvabné lehkomyslné ženy - "dámy z 

povolání", která ve světě, jemuž vládnou peníze, zpeněžuje své mládí, půvab a zábavnou 

prostořekou bezprostřednost. 

 
Němcová, Božena: Chyže pod horami 
Povídky z pera Boženy Němcové. 

 

Nizámí, Ulhán Bin Júsuf: Sedm princezen 
Z perského originálu přeložil Jan Rypka.  

Zbásnili Vladimír Holan, Svatopluk Kadlec, Jaroslav Seifert 

 

Perruchot, Henri: Cézannův život 
Životopis Paula Cézanne, francouzského malíře impresionismu. 

 

Philipová, Anne. Kratší než vzdech 
Jemně cítěná a působivě napsaná knížka vzpomínek ženy filmového herce, obraz štěstí i 

bolesti lidské lásky a hrůzy i usmíření lidského umírání. 

 
Steinbeck, John: Hrozny hněvu 
Rozsáhlý sociální román zobrazuje život amerických zbídačelých farmářů z Oklahomy, 

putujících v době hospodářské krize 30. let za výdělkem. 

 

Stendhal: Lucien Leuwen 
Hlavní postavou francouzského románu je bankéřův syn, který hledá uplatnění ve 

společnosti. 



Tauer, Felix: Z pohádek Šahrázádiných 
Výběr pohádek z rozsáhlého cyklu Tisíce a jedné noci. Arabská literatura. 

 
Trýb, Antonín: Císař chudých 
Historický román, jenž na postavě římského císaře Diokleciána z třetího století našeho věku 

ztělesňuje příběh vladaře, který chápe vládu jako službu lidem, snaží se znovu upevnit řád 

hospodářsky a mravně rozvráceného imperia a dosáhnout jeho nového zlatého věku. 

 

Co daly naše země Evropě a lidstvu 
Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození. 

Úvod k dílu a jednotlivým oddílům napsal a celé dílo redigoval Vilém Mathesus. 

Obsah: Česko, České země, dějiny, kultura, písemnictví, literatura, knihtisk, hudba, církev, 

světci, věrozvěstové, rané křesťanství, husitství, protestantské církve, panovníci, panovnické 

rody, Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové, významné osobnosti, Jiří z Poděbrad, 

politika, hospodářství, rybníkářství, dekrety, 1.-19. století, studie 

 

Hradec Králové 
Obrazový průvodce po stavebních uměleckých a technických památkách města. 

 
Lidé, země, čas 
Autor: Vilém Heckel 

Výběr z celoživotního umělcova díla 

Citlivě uspořádaný výbor podává průřez mnohostrannou Hecklovou fotografickou tvorbou a 

je dokladem jeho velkého mistrovství. Hlavní část publikace vyplňují vysokohorské snímky, 

zachycující nejen proměnlivou krásu přírody, ale i úsilí lidí o zdolání těžko přístupných 

vrcholů. 

 
Petr Pavel Rubens 
Obrazová publikace, obsahuje reprodukce maleb vlámského malíře Petera Paula Rubense. 

 
Řeka Morava 
Fotografická publikace řeky Moravy. Pověsti, výklady, fotografie… 

 
Vltava 
Fotografická publikace řeky Vltavy. Pověsti, výklady, fotografie… 

 



Tintoretto 

Obrazová publikace, obsahuje reprodukce maleb italského malíře Tintoretta. 

 
Země má 
Fotografická publikace Československa, dějinné výklady. 


