
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 

 
Barterová, Maria: Elle 
Poznat vlastní minulost a pomstít se – to je cíl, který pohání mladou ambiciózní ženu Ellu 

nekompromisně vpřed. Jako čtyřleté dítě se stala očitým svědkem vraždy své matky. Vrah 

nebyl dopaden a ona si kromě prožité hrůzy nic nepamatuje. Po letech samotářského života 

v dětském domově se postaví na vlastní nohy a uzraje v ní pevné rozhodnutí pátrat po 

vrahovi na vlastní pěst. Jedinou stopou jsou však jen její noční můry a mlhavá tvář, která se 

v nich neustále zjevuje. Na studiích v Oxfordu prožívá první milostné vzplanutí a vzápětí 

bolestné zklamání, ale také poznává nádherné přátelství, které přetrvává a postupně 

přerůstá v hlubokou lásku. Elle je však připravená obětovat vysněné pomstě všechno – čas, 

peníze, kterých má díky své úspěšné kariéře dost, hrdost, dokonce i lásku. Ale právě 

Edward, opravdový přítel a něžný milenec, se stane nakonec jejím partnerem při 

nebezpečném pátrání. Podaří se jim odhalit a zneškodnit vraha? Dopátrá se Elle svých 

kořenů a zvítězí nad noční můrou? 

 

Bílá, Alice: Rovnátka z brýlí 
Strhující příběh o Alici, ženě středního věku, která se během posledních 

pěti let několikrát dostala do nezáviděníhodné situace. Alice se po 

rozvodu musí postarat sama o sebe i svou dceru. Umí několik cizích 

jazyků a nechá se zaměstnat u zahraniční společnosti. V jejím pracovním i 

soukromém životě ale neprobíhá nic tak, jak si představovala. I když musí 

čelit nepřízni osudu, dokáže se nakonec odpoutat od minulých závazků a 

znovu se postavit na nohy.  

 

Franková, Anne: Denník Anny Frankové 
Anelies Marie Franková (12. června 1929--březen 1945) v roce 1933 s 

rodiči uprchla z Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 

skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 

4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do 

koncentračních táborů v Německu.  

Anne zemřela v březnu 1945 v německém koncentračním táboře 

Bergen-Belsen na tyfus, krátce po své sestře, o kterou se až do konce starala. Přežil jen 

otec. Ten po válce její deník vydal. Deník byl přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován. 

 



Hall, Alan; Leidig, Michael:  Michael: Natascha Kampusch, 
dívka ze sklepa 
Příběh Nataschi Kampusch vstoupí do dějin kriminalistiky i 

psychologie. Natascha byla unesena, když ji bylo deset let. Celých 

osm let strávila ve sklepní cele. Pak se jí podařilo uprchnout. Svět 

spatřil pohlednou, inteligentní a skvěle se vyjadřující ženu. Tato kniha 

nachází odpověď na mnoho dosud nezodpovězených otázek. A další 

zneklidňující otázky klade. 

 
 

Hofmannová, Corinne: Shledání v Barsolai 
Uplynulo již čtrnáct let od doby, kdy Corinne i s jedenapůlletou 

dcerkou Napirai utekla z Keni zpátky do Švýcarska. Rozhodne se 

nyní Keňu navštívit s nakladatelem jejích dvou knih a fotografem, 

která má celou akci zdokumentovat. Setkává se s rodinou a přáteli 

a s potěšením zjišťuje, že se na africkém venkově život mění k 

lepšímu... 

 

 

Hrabal, Bohumil: Taneční hodiny pro starší a pokročilé 
Princip nekonečného a nekončícího hovoru dovedl Bohumil Hrabal ad finitum ve své třetí 

knize Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), která je přepracovanou verzí textu 

Utrpení starého Werthera z roku 1949. Jde o jednu nekonečnou větu, kterou pronáší 

bezejmenný starý muž (strýc Pepin) pro potěchu a poučení slečny Kamily. Tento monolog je 

uveden citátem z filozofa Ladislava Klímy "Vítězství se sestává jen z bití" a v tomto smyslu 

mluvčí znovu a znovu vítězí kamkoli přijde. Všechny charakteristické rysy povídek jsou 

platné i pro tuto jednovětou novelu, která je pro autora i celé jeho dílo zásadní. Plně zde 

autor uplatňuje i všechny tematické okruhy, které jej proslaví, ale zároveň učiní terčem 

mnoha až hysterických výtek - hospodská historka, sexualita a pudovost člověka, kontrast 

"vznešených" a "nízkých" pohnutek a jejich dvojjedinost, historie, filozofie a politika 

interpretované pohledem zdola, citáty z nejrůznějších zdrojů, včetně odposlechnutých 

hovorů, zařazené do provokativních souvislostí... A opět: nepodstatný děj, nepodstatná 

pointa. 

 
 
 



Javořická, Vlasta: Bez lásky 
Soužení vesnického děvčete z chudé rodiny – smýkaného opileckou tyranií otce a 

deprimovaného pohledem na otrockou pokoru nešťastné matky – je znásobeno novým, 

hlubším trápením: aby byl rodině zachován propachtovaný grunt, je dívka provdána za 

nemilovaného muže. Manželský svazek způsobuje oběma lidem utrpení, jaké jen s sebou 

může takové nenaplněné spojení nést. Teprve když dá zoufalý manžel 

své ženě svobodu, aby mohla jít za hlasem svého srdce – za svým 

dávno milým -, prožije mladá manželka ohromující citové rozčarování a 

současně definitivně pozná, že jedinou oporu a doposud skryté štěstí 

pro ni představuje velkorysý, upřímný cit jejího muže.  Oběť je 

vykoupena těžce nabytou, leč tím trvalejší a hlubší manželskou 

harmonií. Neboť i bez lásky uzavíraná manželství mohou být šťastná, 

jsou-li založena na úctě a povinnosti. 

 

 

 Javořická, Vlasta: Nezhyne rod 
Vedle hlavní dějové linie - osudů vesnického rodu - zachycuje autorka atmosféru na českém 

venkově i v Praze během 2. světové války. Kniha obsahuje první i druhý díl románu. 

 
 
Klíma, Josef: Nahota na prodej 
Už název příběhu známého autora a dřívějšího reportéra Reflexu Josefa Klímy mluví za vše. 

Autor přitom vychází ze skutečné události, kterou zpracoval v jedné ze svých reportáží. 

Mladý novinář se spolu s čechoamerickou studentkou a soukromým detektivem vydávají na 

vlastní pěst po stopách zmizelé dívky, která se dostala do nemilosrdných spárů pasáků. 

Neuniknou ovšem mlýnu bezohledných bílých i barevných mafií, které se pro zisk neštítí ani 

toho nejhoršího násilí a profitují na vzedmuté vlně prostituce, 

využívajíce blahovolné nečinnosti strážců zákona. Kniha vyšla v roce 

1993. 

 

 

Křivák, František: Tajemství sexuologova diáře 
Příběhy pacientů, mužů i žen, kteří přicházejí do sexuologické poradny 

za MUDr. Františkem Křivákem. 

 

 



Laudan, Dorothy: Dr. Quinnová – navždy spolu (5. díl) 
Lékařka Michaela Quinnová se už dokonale sžila s drsným prostředím Divokého západu. Její 

kliniku navštěvuje stále více pacientů, neboť úspěšnými odbornými zákroky a odvahou si 

podmanila i ty nejzatvrzelejší. Nyní žije naplno přípravami na svatbu se Sullym, mužem 

svého srdce. Sully je odlišný od jejích bostonských nápadníků, ale vždycky, když ho 

potřebuje, je s ní a jeho náruč je místem bezpečí. Ruch svatebních příprav násilně přeruší 

akce Custerových vojáků – na cestě do nové rezervace je vyhuben čejenský kmen náčelníka 

Černého kotlíka. Masakr zanechá v Michaelině duši hlubokou jizvu. S hrůznými vzpomínkami 

se vyrovnává jen pomalu a za pomoci šamana Tančícího mraku, jehož magické a léčitelské 

umění ji znovu vrátí sílu a víru v budoucnost. Nastává svatební den. Michaela a Sully 

začínají nový život. Navždy a spolu. Odjíždějí na svatební cestu vlakem, taženým supící 

lokomotivou. I do Colorado Springs už dorazil pokrok… 

 

Laudan, Dorothy: Dr. Quinnová -  příběh Sullyho (6. díl) 
Lékařka Michaela Quinnová prožívá po svatbě se Sullym nádherné chvíle štěstí. Až do 

okamžiku, kdy objeví starou zašlou truhlu, která skrývá Sullyho soukromé tajemství, 

nevyslovené vzpomínky, ztráty, bolesti a stále čerstvé rány osudu. Přestože ví, že ji to bude 

bolet, chce znát pravdu o manželově minulosti. Chce vyléčit, co nezhojil čas. A Sully tedy 

vypráví. Vypráví příběh těžkého dětství, tvrdé práce, osamocenosti a nakonec velké, hluboké 

lásky. Líčí vlastní nekonečnou pouť zlatokopa poté, co ztratil rodiče, bratra i mladší sestru. 

Bylo mu jedenáct, utekl ze sirotčince, musel jíst a někde spát. Musel žít a přežít. Doslova 

šťastnou náhodu pro něj znamenala po několika marných letech zlatá horečka na řece 

Colorado a příchod do tehdy malé osady Colorado Springs. Tady našel přátele, práci i dívku 

svých snů. Abigail Brayová ho od první chvíle, kdy ji spatřil, přitahovala. Její nesmlouvaný 

otec Loren, majitel místního obchodu, jim však stál v cestě. Sully se nebál překážek a o 

Abigail statečně bojoval. Osud mu však nepřál Abigail umírá při porodu. V Coloradu Springs 

tehdy nebyl lékař, který by ji pomohl…. 

 

MacDonald, John D.: Uragán Ella  
Brilantně napsaný „katastrofický“ příběh z pera úspěšného amerického autora detektivních 

románů tzv. drsné školy. Do už beztak dramatických událostí v luxusním sídlišti na 

pohádkově krásném pobřeží Floridy krutě a bezohledně vpadá hrůzný uragán, který 

bleskově a tvrdě prověřuje charaktery jednotlivých postav, jejich postoje, činy, smyslné 

vášně i čisté lásky. Zdánlivě nelogicky si pak nelítostný živel pohrává se životy podvodníků a 

podrazáků stejně jako lidí spravedlivých… a přece zápas s ním vyhrávají ve finále především 

ti, pro něž čest neznamená jen otřepané slovo na čtyři písmena.  



 

Monyová, Simona: Sebemilenec 
Příběh knihy charakterizuje sama hlavní hrdinka: "Mám za sebou 

neobyčejných šestnáct měsíců. Život s Otmarem byl vzrušující a 

naprosto jedinečný - něco jako výlet na Mars. Padly na něj moje 

celoživotní úspory, pravda. Ale já si to doopravdy užila. Jenže kdo by 

chtěl zůstat na Marsu věčně..." 

 

 
 
Muhsenová, Zana: Prodaná 
Zaně a Naduje, které se narodily a vyrostly v Anglii, otec oznámil, že mohou jet na prázdniny 

do země svých předků. Dívky ani v nejmenším netušily, co je čeká. Jaký je pravý účel údajně 

prázdninového výletu, pochopily až po příjezdu do Jemenu. Obě byly zavlečeny do zapadlé 

horské osady, znásilněny, oblečeny do tradičních arabských oděvů a doslova zotročeny. 

Teprve po osmi letech, když se jejich matce konečně podařilo vyburcovat veřejné mínění, 

poštěstilo se Zaně vysvobodit z nedobrovolného manželského svazku a  - za cenu ztráty 

dítěte, které musela zanechat v Jemenu – vrátit se do Anglie. Když se koncem osmdesátých 

let objevily v tisku zprávy o dvou sestrách, které jejich otec prodal do otroctví, svět byl 

šokován. V roce 1991 se Zana Muhsenová rozhodla vyjevit svůj příběh a s pomocí novináře 

Andrew Croftse vydala knížku pod názvem „Prodaná“. Během krátké doby byla knížka 

přeložena do dvou desítek jazyků. Nyní si i čeští čtenáři mohou přečíst autentické svědectví, 

o němž hovořil celý svět a které bohužel dosud neztratilo nic na své aktuálnosti.  

 
 

Nance, John J.: Protivítr 
Příběh z pera mistra leteckého thrilleru zavádí čtenáře do míst, v 

nichž dráhu Boeingu 737 kříží víry vysoké politiky. Na letišti v Aténách 

zjistí kapitán Craig Dayton, že má být zatčen jeden z jeho cestujících, 

bývalý americký prezident Harris. Navzdory zákazu si Craig vynutí 

povolení ke startu a vzácného pasažéra "unese". Harrise ale mají 

zadržet ve většině států, takže s letadlem nemohou přistát a vydávají 

se na napínavou pouť napříč kontinenty... 

 

 

 



Nelisenová, Jerri: V ledovém zajetí 
Příběh lékařky Jerri Nielsenové sledoval  v roce 1999 s napětím celý svět. V říjnu toho roku 

byla zachráněna z Amundsen-Scottovy výzkumné stanice ležící na jižním pólu, jednom 

z nejdrsnějších míst zeměkoule. Jako lékařka se sem přihlásila dobrovolně, aby po dobu 

kruté polární zimy, trvající devět měsíců, pečovala o čtyřicet členů posádky. Během zimního 

období, kdy je stanice zcela odříznuta od zbytku světa, si zjistila zhoubný nádor psu. Na 

základně konzultací přes satelit zahájila chemoterapeutickou léčbu. Po dobu léčby 

(nekonečné tři měsíce) zároveň vykonávala lékařskou službu. Teprve 16. října 1999 pro ni 

mohl být vypraven mimořádný let do USA, kde se podrobila úspěšné léčbě.  Autorka je 

v knize otevřená a upřímná. Z antarktické korespondence, z důvěrných dopisů, jež jsou 

součástí knihy, občas zavane beznaděj. A přece je to kniha plná síly a lásky k životu. 

 
Řeháčková, Věra: Vyhoštění  z ráje 
Hrdinka románu žije sama s dospívající dcerou. Zná to, co většina našich žen: zaměstnání, 

domácnost, zaměstnání, domácnost… První vytržení ze stereotypu je pro ni studium večerní 

školy, kde navíc poznává i novou přítelkyni. Druhým životním mezníkem se stává návštěva 

taneční kavárny, kde posléze zjišťuje, že není sama, komu se neuskutečnil životní sen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 
 
Bagdasarian, Adam: Tak to je hustý! - První francouzák… a 
další zážitky z dospívání 
Kniha úsměvných povídek z dětství a dospívání jednoho amerického 

kluka. Spolu s ním si čtenář může prožít první francouzské líbání, puťák 

na letním táboře, prohranou rvačku, první spleen i loučení. 

 

 
 

Belbin, David: Tak to je hustý! – Poslední panna : Není to 
soutěž, ale žádná nechce být poslední  
Tak to je hustý! Příběh šesti patnáctiletých dívek o sexu, celibátu, lásce, 

citových zmatcích a hledání toho pravého. Dvě z nich už to mají za sebou 

a poměr se může změnit každým dnem.. Není to soutěž, ale žádná 

nechce být poslední! 

 

Brinx, Thomas: Holky jsou slepice, až na Ruby 
Tim s nadšením hraje fotbal v oddílu juniorů, dokud nenajde růžový školní 

batůžek s v něm deník a fotografii kudrnaté holky Ruby. Na první pohled se 

zamiluje. Protože Ruby nesnáší fotbal, musí se Tim dát na balet... 

 

 

Drijverová, Martina: Lenka au-pair 
Lence je osmnáct a má velké plány do budoucna. Neudělá však přijímací 

zkoušky na vysokou školu a tak odjede jako au-pair do ciziny. Leží před 

ní neznámá budoucnost, noví přátelé a někde mezi nimi i přitažlivý muž 

Thibault. Jenže doma na Lenku čeká její přítel Petr... 
 

 

 

 



Ibbotsonová, Eva: Nevěsta pro čaroděje 
Humorně laděný příběh zavádí čtenáře do kouzelného světa, jehož 

obyvatelé sice mají nadlidské schopnosti, řeší však jejich pomocí 

problémy, které jsou na denním pořádku i ve světě lidském. 

 

 

Oldfieldová, Jenny: Kam utíkáš, Daisy? 
Po dni plném průšvihů se Daisy rozhodne, že uteče z domova. O 

svém rozhodnutí se ujistí ještě tím, když zjistí, že Kevin Fox, bývalý 

brankář mužstva Draků, zakládá fotbalovou školu pro mladší žáky. Se 

svým plánem se svěří nejlepšímu kamarádovi Jimmimu, a ten se k ní 

pochopitelně přidá. Domluveni jsou na sobotu ráno... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 
Einonová, Dorothy: Všechno o matce a dítěti – jak vychovat šťastné, zdravé a 

sebejisté dítě  
Autorka knihy je sama matkou tří dětí a navíc velice uznávanou 

dětskou psycholožkou. Její rady proto vycházejí jak ze zkušeností 

s vlastními potomky, tak z profesionální praxe. Po narození děťátka se 

jako rodiče obvykle ocitnete v situaci, na niž jste se velice těšili, 

možná i teoreticky připravovali, ale skutečnost je tolik odlišná. Není 

proto nic neobvyklého, když s příchodem nového člena rodiny nastane 

doma naprostý chaos. Tato publikace Vám přináší mnoho dobrých 

rad, jak vše zvládnout...  Kniha je určena pro rodiče dětí od narození do šesti let. 

 

 
Hayová, Louise L.: Miluj svůj život 
Kniha nás učí odstraňovat překážky, které nám brání žít naplno 

a dosáhnout toho, po čem toužíme. 

Obsahuje: psychologie, psychoterapie, alternativní medicína, 

duševní hygiena, nemoci, psychické příčiny, mentální návyky, 

duševní život, rozvoj osobnosti, sebepoznání, 

sebeuvědomování, pozitivní myšlení  

 
 
 

Klein, Shelly: Nejkrutější diktátoři v dějinách 
Studie o patnácti nejbezcitnějších tyranech, jaké znají dějiny lidstva, 

představují skutečné historické postavy ztělesňující zlo v té 

nejsurovější podobě. V knize můžete najít tyto muže: Obsahuje: 

Herodes Veliký, Čingischán, Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Ce-tung, 

Kim Ir-sen, Pinochet, Ceausescu, Saddám Husajn, Robert Gabriel 

Mugabe, Idi Amin, Anastasio García Somoza, Čaka Zulu, Pol Pot, 

Francois Duvalier. Obsahuje – životopisy, medailony, politická kariéra. 

 

 
 



Klein, Shelly: Nejkrutější ženy v dějinách 
Studie o patnácti nejkrutějších ženách, jaké znají dějiny lidstva, 

představují skutečné historické postavy ztělesňující zlo v té nejsurovější 

podobě. V knize najdete významné ženy a panovnice, které se staly 

pachatelkami trestních činů, zločinů a vražd. Zahrnuje ženy od prvního 

do jednadvacátého století. 

 

McNab, Chris; Rabigerová, Joanna: SOS – naučte se chránit 
sebe, svůj domov a rodinu 

Čtivá a zároveň velmi poučná příručka, zahrnující 120 černobílých 

obrázků, zpracovaná předním a všeobecně uznávaným 

odborníkem na problematiku přežití. 

SOS je dokonalou příručkou umožňující přežití ve městě. Čtenář 

v ní dostává k dispozici celou řadu tipů a rad, jak „přežít“ na ulici 

velkoměsta a vypořádat se s většinou problémů, které se před ním 

mohou vynořit…Jak vyváznout z hořícího domu, jak se vypořádat 

s veřejnou dopravou, jak být bezpečný na silnici či jak se vyhnout 

nebezpečí ze strany teroristů. 

 
Popel, Martin: Nebe a peklo 
Martin Pöppel podává ve své autobiografické knize Nebe a peklo s 

podtitulem Válečný deník německého výsadkáře autentickou, 

nesmírně osobní výpověď o dramatu druhé světové války. Jeho 

osudy můžeme sledovat od útlého mládí, kdy brzy po nástupu 

nacistů k moci roku 1933 vstoupil do Hitlerjugend. Později 

dobrovolně vstoupil do 1. výsadkového pluku a prodělal neuvěřitelně 

tvrdý výcvik. Pln bojechtivosti se účastnil napadení Polska, první boj 

však okusil až 10. května 1940, kdy německá letadla napadla v 

"bleskové válce" Holandsko. Výsadkáři se na ní významně podíleli a v jejich řadách 

nescházel ani Martin Pöppel, za statečnost při útoku byl odměněn Železným křížem. Dále se 

účastnil přepadení norského Narviku, bojoval na Krétě, na východní frontě, roku 1943 na 

Sicílii a rok nato v Normandii při spojenecké invazi do Evropy. Deník se uzavírá roku 1945, 

kdy byl zajat britskými vojáky v bojích na Rýně. Pöppelovy názory a celý životní postoj však 

prošel během válečného běsnění zásadní změnou. Zatímco na počátku to byl chlapec 

dychtící po vojenské slávě, končí jako vyčerpaný a demoralizovaný čtyřiadvacetiletý veterán, 

který si přeje jen tolik, aby přežil, a přes přísný zákaz se vzdává nepříteli.  



Porodní příběhy - rodíme se jednou 
Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství připravilo unikátní knihu porodních příběhů. Ženy 

i muži vypovídají svůj jedinečný příběh o narození dítěte. Vyprávějí sami za sebe, vlastním 

jazykem, porod vidí vlastní perspektivou, a proto má jejich výpověď sílu mimořádného 

zážitku. Budete překvapeni, kolik se toho o přicházení na svět dozvíte.  

Nedílnou součástí chystané knihy je slovníček pojmů spojených s těhotenstvím, porodem a 

raným rodičovstvím. Autoři podrobně zpracovaných hesel jsou zkušení psychologové a 

psycholožky, porodní asistentky, duly a laktační poradkyně. Odbornou část lektoruje vedoucí 

lékař přední pražské porodnice.  

Kniha uvádí i potřebné informace pro těhotné a nastávající 

rodiče, jako je nabídka předporodních kurzů a cvičení či 

informace o právních nárocích v těhotenství a rodičovství.  

Texty čtyřicítky příběhů doprovází černobílé fotografie autorů s 

rodinami od profesionálních fotografů.  

Je v tom cosi pradávného, vyprávět o narození dítěte, cosi 

společného celému lidskému rodu. Takové vyprávění posiluje, 

otevírá pokoře a smiřuje se světem.  

 

Radvanová, Michaela:  Špilberk v pověstech  
Kniha vychází z absolventské práce autorky, za jejíž téma si zvolila 

problematiku špilberských pověstí a jejich srovnání s reálnými 

historickými fakty. Pokusila se shromáždit a shrnout pověsti, jež se 

k brněnské dominantě váží, ty dobře známé i ty opomíjené. Pověsti jsou 

řazeny v tematicky rozvržených kapitolách. Publikaci uvozuje krátké 

pojednání o historii hradu.  
 

Velké ženy české 
V knize jsou portréty vynikajících žen od 18. století po současnost.  Ženy, které vystupují 

v této knize, nejsou žádné královny, kněžny či urozené dámy. Nastává zásadní obrat: na 

scénu vstupuje žena neurozená, prostá. Nejprve jsou to dcery bohatých měšťanů, 

podnikatelů a inteligence, a pak zhruba v průběhu druhé půle 19. století i selské a dělnické 

ženy. Obsah: Magdalena Dobromila Rettigová, Anna Náprstková, Amálie Mánesová, Božena 

Němcová, Babička Kavalírová, Tři ženy z rodiny Palackého – Riegrovy, Karolína Světlá, 

Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková, Hana Kvapilová, Renáta Tyršová, Růžena 

Svobodová, Ema Destinnová, Zdenka Braunerová, Charlotta Garrique Masaryková, Milena 

Jesenská, Jarmila Glazarová, Milada Horáková. 
 



BELETRIE PRO DĚTI: 
 

 
 
Erben, Karel Jaromír: Pták Ohnivák a jiné pohádky 
Výběr šesti nejznámějších pohádek z díla českého 

klasika.Obsahuje: Pták Ohnivák a liška Ryška; Král tchoř; 

Jezinky; Tři zlaté vlasy děda Vševěda; Jirka s kozou; Hrnečku 

vař. 

 
 

 
 

Lawson, Carol: Velká kniha  rodiny medvídků 
V pohádkové knize příběhů se seznámíte se členy rodiny 

Medouškových. Oslavíte s nimi narozeniny, vydáte se na 

prázdniny a prožijete Vánoce. Kniha je bohatě ilustrována. 

Obsahuje tyto příběhy: Rodina medvídků a veselé narozeniny ; 

Rodina medvídků jede na prázdniny ; Rodina medvídků slaví 

Vánoce. 

 
 

 
Mikulka, Alois: Lupiči a policajti 
Veselé zkazky pro mládež, trampy, noční šoféry a vědce, seniory i opalující 

se krásky, čtení na deštivou dovolenou u táboráku, ve škole pod lavicí, pro 

učitele, kteří tuto knížku zabaví, jakož i pro ty, kteří toto dílko někomu 

ukradnou – napovídá, komu je kniha určena.  Pohádky se zabývají 

neobvyklými tématy, např. o banditovi, který měl rád svoji maminku, 

Dědečkova pomsta, o zlém duchu výtahů apod. Své příběhy autor již 

tradičně doplnil vtipnými ilustracemi.  

 

 



 
White, E. B.: Šarlotina pavučinka 
Napínavý příběh o opravdovém a věrném přátelství. Dočtete se o 

tom, jak moudrá pavoučice Šarlota zachránila svým vzkazem 

vypleteným do pavučiny život prasátku Wilburovi. O jeho přátelství 

s holčičkou Fern i o tom, jak získal na výročním trhu 1. cenu. V 

knížce vystupují i další zvířata, ale jejich řeči rozumí jen Fern. 

Šarlotina pavučinka patří mezi nejoblíbenější dětské knížky vůbec. 

Vyšla už ve 23 jazycích, včetně češtiny, a v úctyhodném počtu 45 

miliónů výtisků. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAUČNÁ PRO MLÁDEŽ: 
 
To si dovolit nesmíš  
V České republice se s násilím během svého života setká 38 procent žen. Násilí ale 

nezačíná až několik let po svatbě. Určité náznaky toho, že má někdo tendenci používat ve 

vztahu násilí, se dají vypozorovat už na počátku vztahu. Proto se o.s.ROSA, které se zabývá 

pomocí ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem, rozhodla s podporou grantu 

Prevence kriminality pražského Magistrátu, vydat knihu pro mladé lidi ve věku 15 – 19 let. 

Publikace studenty seznámí s tím, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí ve 

vztahu, jak násilí čelit, jak naopak vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i dovětek pro 

školy a rodiče, kteří často nevědí, jak se svými dětmi o jejich vztazích hovořit.   

 

 
Bestajovský, Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné 
ruce – ZIMA 
V knize se můžete seznámit s nejvýznamnějšími zimními svátky a 

lidovými obyčeji, jako jsou: advent, vánoce, masopust, karneval… 

Zároveň zde najdete řadu užitečných nápadů k výrobě zimních dekorací, 

přípravě tradičních pokrmů , hraní společenských tématicky zaměřených 

her.  Je tu také povídání o světcích a symbolech, najdete zde české 

pranostiky a kuchařské recepty. 

 
 

Holubkov, Dan: Právní rádce pro holky i kluky (Zákony 

k narozeninám) 
Kniha přináší holkám a klukům informace z našeho právního 

řádu, které by je mohly zajímat (dokdy je člověk žákem a 

dítětem, kdy se dočká občanského průkazu, odkdy může chodit 

do práce a k volbám, dokdy je "pod zákonem a odkdy se smí 

milovat, ženit i vdávat, atd.). Děti zde najdou vysvětlení, co 

znamenají cifry v rodném čísle, co je to IČO, jaké daně platí 

jejich rodiče a proč… V závěru knihy najdou navíc stručný tahák, 

jak se orientovat v právním bludišti a kde hledat texty zákonů. 

Knihu provázejí odkazy na právní předpisy a na zdroje informací 

na Internetu.  



 

Nerandžičová, Petra: Bydlí s námi fretka 
Základní informace pro mladé chovatele o tom, proč si 

pořídit právě fretku, jak jí zařídit bydlení, jak krmit, jak si 

zvíře ochočit, co dělat při nemoci, atd. Kniha byla oceněna 

Zlatou stuhou. 

Kniha vám odpoví na tyto otázky: Mám si pořídit právě 

fretku? Jakou klec jí budu muset pořídit? Jaké krmení jí 

bude chutnat? Jak si ji ochočím? Co mám dělat, když moje 

fretka onemocní?   

Knížka je určena mladým chovatelům, jednouchý a 

poutavý text je doprovázen fotografiemi Vladimíra Motyčky, pracovníka Zoologické zahrady 

v Praze. 

 

 

Největší kniha nápadů, 2.díl 
Kniha obsahuje 350 výrobků, na nichž se mohou děti naučit 

rukodělným činnostem doslova od A až do Z. Nápady, které v knize 

najdete, se dají většinou vyrobit bez toho, abyste museli kupovat 

drahé pomůcky a materiály. Pro děti od 6 do 12 let. 

Obsah: výrobky z papíru, výrobky z přírodních materiálů, výrobky ze 

sádry, výrobky z textilu, výrobky z modelovací hmoty. Výtvarné 

techniky, malování, kreslení, lepení, vystřihování, modelování, šití. 

Dekorace, ozdoby, hračky, figurky, vitráže, dárky, přání, obaly, 

bižuterie, svícny, květináče, krabičky, rámečky, slavnostní příležitosti, výzdoba. Svátky, 

Vánoce, Velikonoce, Halloween, roční období. Materiály, pracovní postupy, předlohy, 

praktické příručky pro děti, dětské rukodělné a výtvarné práce. 

 

Velká kniha her – v místnosti 
Kniha přináší více než 300 her, hříček, závodů, soutěží a hádanek. 

Pro děti od 6 do 12 let. 

Obsah: volný čas, hry v místnosti, zábava, společenské hry, logické 

hry, deskové hry, strategické hry, pohybové hry, výrazové hry, slovní 

hříčky, hádanky, návody, herní pravidla. 

 

 



Slavné osobnosti – velká obrazová encyklopedie 
Zkuste si s přáteli vytvořit soupis deseti nejproslulejších lidí v historii. Nejspíše zjistíte, že se 

shodují nejvýše ve dvou až třech jménech. Autoři této knihy vytvořili tým 

čítající téměř padesát poradců a požádali je, aby jako odborníci na 

nejrůznější oblasti lidské činnosti přispěli k vhodnému výběru osobností. Ve 

spolupráci s pobočkami nakladatelství Oxford University Press na celém 

světě sestavili knihu tak, aby ve vhodném poměru zobrazovala čelné 

osobnosti různých národů. 

 

Smolíková, Klára: Ovladač je můj Aneb jak na média 
Praktický rádce pro každého, kdo se chce poučit o tom, co to vlastně jsou 

média - o možnostech komunikace, druzích písma, vzniku knih, jak se stát 

správným čtenářem, o bulvárním tisku, reklamních kampaních a o mnoha 

dalších zajímavostech z této oblasti 

 

 

Spies, Zdeněk: Vyfoťte si Petru aneb Máme doma digital 
Srozumitelná a přehledná příručka pro všechny začínající fotografy 

vysvětlí základy práce s počítačem a digitálním fotoaparátem. 

 

 

 

Barber, Nicola: Požáry a povodně 

Morris, Neil: Přírodní katastrofy: zemětřesení 

Morris, Neil: Přírodní katastrofy: hurikány a tornáda 

Steele, Phillip: Přírodní katastrofy: sopky 

Všechny knihy této řady obsahují na 80 barevných fotografií a ilustrací a věnují se 

zeměpisným a historickým problémům nejrůznějších přírodních katastrof  a také jejich 

sociálním a globálním dopadům. 



 

 

 

 


