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BELETRIE PRO MLÁDEŽ 
 
Collins, Max Allan: Mumie se vrací  
Rick O´Connel a půvabná Evelyn jsou o deset let starší a mají rodičovské starosti, jenomže k 

těm vzápětí přibude i repete jejich záhrobního dobrodružství. Mumifikovaní Egypťané totiž 

znovu vinou nenechavců vstávají z hrobů. Tři tisíce let staré mumie jsou po deseti letech 

znovu vzkříšeny v Britském muzeu v Londýně a jejich agrese bude tentokrát ještě 

razantnější a zákeřnější, nežli minule. I mumie se totiž učí, a jak ví každé dítě, temné síly se 

nemají pokoušet. 

 

Gram, Dewey: Gladiátor  
Hlavním hrdinou románu je římský vojevůdce Maximus, uznávaný císařem Marcem Aureliem 

a nenávidený jeho synem Commodem, se kterým musí svést boj na život a na smrt. 

 

Kolárová, Jaromíra: Léto s kovbojem  
Novela „Léto s kovbojem“ vypráví o setkání venkovského zootechnika a traktoristy Honzy s 

pražskou psycholožkou Doubravkou. On při ztřeštěné sázce dočasně přišel o řidičský 

průkaz, takže teď pase družstevní stádo krav, ona je správná holka, která se o prázdninách 

musí starat na chatě o svého rozmazleného snoubence Boba, který nepříliš úspěšně studuje 

medicínu a právě se připravuje na opravné zkoušky... Úsměvný příběh má i svoji filmovou 

podobu: v roce 1976 ho natočil režisér Ivo Novák a do hlavních rolí obsadil znamenitě 

sehranou dvojici Danielu Kolářovou a Jaromíra Hanzlíka. 

 

Kopřivová, Martina: Zpověď modelky  

Autorčin debut (nyní vychází v druhém vydání) je otevřenou výpovědí dívky popisující svoji 

cestu za kariérou modelky, kterou provází citové zmatky, zkušenosti ze zákulisí modelingu 

i přímé ohrožení života, kdy se musela vypořádat s anorexií. Martina Kopřivová nechce další 

adeptky na prestižní povolání modelky přímo odrazovat, ale předkládá jim (i jejich rodičům) 

reálná nebezpečí, jež na ně mohou čekat 

 
Ptáčková, Jindřiška: Tajný přítel  
Prázdninový příběh dospívající dívky, která se poprvé octne na táboře a musí překonávat 

svůj ostych, uzavřenost i komplexy plynoucí z fyzické odlišnosti. 
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BELETRIE PRO DĚTI 
 
Montgomery, L. M. : Anna ze zeleného domu  
První z řady příběhů o osudech dívky Anny. Dívčí román vypráví příběh malé osiřelé Anny, 

jíž se ujímají dva stárnoucí sourozenci ze zapadlé farmy. 

 

Mráček, Miroslav: Rozárka  
Pro příběh o lásce dívky Rozárky k Jurovi si zvolil autor historický rámec první poloviny 17. 

stol., kdy mnozí jinověrci v našem případě novokřtěnci, potomci valdenských a tvůrci proslulé 

habánské keramiky prchají před pronásledováním římské církve. 

 

Špačková, Alena: Zuzanka na kolečkových bruslích  
Zuzanka se nedávno zúčastnila závodů na kolečkových bruslích. Bylo to moc náročné, ale 

námaha stála za to! 

 

Yerna, Brigitte: Zuzanka a její přátelé  
Další oblíbené příběhy šestileté holčičky Zuzanky a jejich přátel. Knihy jsou bohatě 

ilustrované a mají velká písmenka, vhodné pro začínající čtenáře. 

 

 

NAUČNÁ PRO DĚTI 
 
Dětská etiketa vesele a hravě  
Učíte své děti základům slušného chování? Tato kniha plná veselých příběhů vám v tom 

určitě pomůže! Děti se naučí, jak správně telefonovat, jak se chovat v divadle, jak se starat o 

zvířátka a spoustu dalších užitečných dovedností. Knížka potěší nejen předškoláky, ale i 

začínající čtenáře. 

 
Šnorková, Jitka: Víš nebo uhodneš?  
800 otázek všeobecného přehledu pro školáky. Obsahuje otázky z oblasti dějepisu, 

literatury, hudby, filmu, zeměpisu, dějin, dále otázky týkající se rčení, staveb, památek a 

osobností. 
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 
Atwoodová, Margaret: Ublížení na těle 
Psychologický román o vnitřním přerodu ženy, do jejíhož života zasáhne zhoubná nemoc. 

 
Borge, Bernhard: Mrtví vystupují z moře 
Hrůzostrašně laděný kriminální román, který odhaluje spekulaci na získání vysokého 

pojistného. 

 

Carson, Ben: Zlaté ruce  
Autobiografie jednoho z nejlepších chirurgů na světě, který jako první úspěšně oddělil od 

sebe siamská dvojčata. Strhující příběh o tom, jak se z kluka, který propadl, pokusil se zabít 

svého spolužáka, stal jeden z nejúspěšnějších lékařů. Hodně motivační kniha.  

 

Cílek, Roman: Bratrovrah 
Kniha zkušeného autora detektivek a literatury faktu obsahuje tři uzavřené kriminální příběhy 

ze současnosti. První z nich popisuje dramatické hledání uneseného bohatého cizince se 

zcela neobvyklými sexuálními sklony. Obsah druhého příběhu se týká sériového vraha žen, 

zatímco poslední z příběhů objasňuje temné okolnosti dávné justiční křivdy. Hlavním 

aktérem dění je ve všech třech případech pátrací novinář Richard Kubík, zarputilý hledač 

spravedlnosti. 

 

Čajak, Ján:  V cele královny 
Dějovou osnovu historického románu z konce 16. a počátku 17. století tvoří milostný příběh 

šlechtické dcery Zuzany Forgáchové a zemana Petra Bakiče. 

 
Dušek, Václav: Tuláci 
Soubor povídek, jejichž děj se odehrává na pražské periférii v době poválečné, vypráví o 

partě chlapců, z nichž někteří od klukovských her v době puberty dozrávají k činům, jež je 

přivádějí do konfliktů s policií 

 
Hillerman, Tony: Dům, kde tančí mrtví ; Lidé temnot 
Dva tajemné kriminální příběhy jsou ukázkou toho nejlepšího, co T. Hillerman (nar. 1925), 

který patří k nejlepším současným americkým autorům, napsal. 
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Hlinka, Anton: Když rozkvete rumiště  
O životní cestě těžce postižené dívky Nancy Hamiltonové, která radostí a naději 

proměňovala své okolí. 

 
Hovorková, Marie: Že by fakt zázraky?  
Další příběhy autorky, které vážná nemoc otevřela bránu do duchovního světa (do té doby 

obestřeného rouškou záhad a tajemna), umožní čtenářům pohlédnout na "zázraky", ke 

kterým s pomocí víry dokáže přispět každý z nás. Volně navazuje na tituly "Zázraky? Ano, 

zázraky--" a "Pohár zázraků". 

 

Christie, Agatha: Dům u kanálu  
Tommy Beresford a jeho žena Pentlička řeší záhadu starého obrazu zděděného po tetě, na 

němž je namalován záhadný dům u kanálu. 

 
Krelin, Julij: Žena pod skalpelem 
Autor, povoláním chirurg, zachycuje příběh lékařky, jež se dostává do krize v okamžiku úmrtí 

sedmnáctileté pacientky, kdy ztrácí profesionální sebedůvěru a kdy se narušuje i její rodinný 

život. 

 

Majerová, Marie: Panenství 
První autorčin román, jenž vyšel poprvé r. 1907, vypráví tragický příběh mladé služky z 

pražské restaurace, která je pro svou krásu předmětem smyslné pozornosti hostí, starého 

chlípníka, hoteliéra i mladých bohémů, a která houževnatě hájí své panenství pro svého 

chorého milence, přičemž nakonec je zlomena a tragicky hyne. 

 

Monyová, Simona: Hříšný  kanec  
Může se stát, že z růžového vejce snění se vylíhne obyčejná šedá slepice namísto 

očekávaného hollywoodského života se šťastným koncem, může se stát, že z idolu se 

vyklube Hříšný kanec, a že i žena se musí naučit s elegancí nosit svoje parohy... 

 

Pelzer, Dave: Člověk jménem Dave  
Jméno Dave Pelzer se dnes už stalo pojmem nejen ve Spojených státech, ale bezmála po 

celém světě. Jeho autobiografické knihy (obě česky vyšly v našem nakladatelství) Dítě zvané 

To a Ztracený chlapec se okamžitě vyhouply na špici žebříčku bestsellerů. V otřesných a do 

posledního slova pravdivých výpovědích se v nich autor svěřuje s příběhem svého hrozného 

dětství, kdy byl téměř k smrti utýrán svou psychopatickou matkou. Avšak ani poté, co jí byl 
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soudně odebrán a konečně směl začít žít jako lidská bytost, nebyl ještě všemu konec. Dave 

se cítil poznamenán, vykořeněn a dezorientován. Celé roky mu trvalo, než se jako 

dospívající a posléze dospělý mladý muž dokázal vyrovnat jak se vztahem ke své matce, tak 

ke svému umírajícímu otci. V nejnovější knize Davea Pelzera se dočtete o nelehkém hledání 

vlastního místa v životě, o manželských potížích i o narození jeho syna. Je to příběh o 

neustávajícím boji, o budování kariéry, o konfliktech i o pevném přátelství. Dave nakonec 

pouta svých strašlivých zkušeností zpřetrhal, zatímco se učil věcem zdánlivě nejprostším - 

věřit, doufat, milovat a žít. 

 
Segal, Erich: Ceny  
Román z elitního prostředí špičkových lékařů a vědců přibližuje osudy tří protagonistů - 

vynikajícího gynekologa Adama Coopersmitha, geniálního badatele Sandy Ravena a 

věhlasné fyzičky Isabely da Costaové - ve svém oboru ojedinělých osobností, jejichž životní 

peripetie se navzájem prolínají. 

 

Stýblová, Valja: Mne soudila noc, Dopis Kláře 
"Mne soudila noc" je příběh medika Jana, jeho sestry Stanky a cynického Alberta. "Dopis 

Kláře" je zpovědí člověka, který se v několika kritických dnech ocitá na pokraji morálního 

ztroskotání. 

 

Stýblová, Valja: Na konci aleje 
Na postavě bývalého berního úředníka ztvárňuje autorka v románě radosti a strasti starých 

lidí v domovech důchodců i mimo ně a ukazuje optimitistickou seberealizaci člověka na 

nejzazším úseku života. 

 

Štorkán, Karel: Setkání s Polyxenou 
Úsměvný lyrický román o sportu, mládí a lásce, jehož děj se odehrává v olympijské Moskvě 

1980, rozvíjí příběh českého lékaře a řecké studentky. 

 

Thomas, Gordon: Zemětřesení – zničení San Franciska  
Autoři knihy téměř dokumentaristicky zachycují průběh zemětřesení, které v r. 1906 zničilo 

San Francisco. Nesentimentálně a bez senzacechtivosti líčí neschopnost a zkorumpovanost 

odpovědných míst i prosté hrdinství obyčejných lidí. 
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Weiss, Ernst: Georg Letham, lékař a vrah 
Významný lékař a uznávaný vědec zavraždí svou manželku, jejíž požadavky jsou pro něj už 

nesnesitelné. Je odsouzen na doživotí a deportován na ostrov, kde řádí žlutá zimnice. Boji 

proti ní věnuje Letham zbytek svého života. 

 

 
 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
   

Aeroklub Medlánky - 80 let  
Obsahuje: letecké sporty, bezmotorové létání, ultralehké létání, motorové létání, 

parašutismus, balonové létání, letecké modelářství, letecké kluby. Publikace vyšla 

k příležitosti osmdesáti let činnosti aeroklubu v Mediánkách. V knize se také dozvíte 

informace o významných osobnostech, dále zde najdete rekordy, zajímavosti a výročí. 

 
Aperio: Nebojujte s úřady a zaměstnavateli 2009  
Aperio - společnost pro zdravé rodičovství vydalo další publikaci Nebojujte s úřady 2009 a 

zaměstnavateli – Průvodce pro rodiče zaměřenou na nejčastější otázky týkající se právních 

předpisů a případných problémech souvisejících s porodem, těhotenstvím a rodičovstvím. 

Naleznete zde rady týkající se například práv pacienta,otázek spojených s narozením dítěte, 

dále informace o dávkách a sociálních službách, otázek souvisejících se zaměstnáváním a 

podnikáním rodičů na rodičovské a mateřské dovolené, či daňových úlevách pro rodiny s 

dětmi. Pokud v brožuře nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete se obrátit na emailovou 

poradnu Aperia.  

 
Desenský, Rudolf: Jak poznat psí duši  
Rudolf Desenský je praktik v oboru psychologie psů, behaviorismu a poruch chování se 

specializací na výuku lidí v převýchově psů… 

Zachraňuje psy, kteří jsou kvůli špatnému přístupu svých dosavadních pánů problémoví či 

nezvladatelní. V této knížce se Rudolf Desenský dělí o zkušenosti, jež má s agresivními či 

původně nedůvěryhodnými psy, a vysvětluje, jak takové psy zvládnout. 
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Doležalová, Edita; Kučerová, Alena: Hry v přírodě a s přírodou 
Inspirativní kniha s mnoha nápady, jak hravě a nenásilně obohatit kladný vztah dětí 

k přírodě, prohloubit jejich ekologické cítění a objasnit jim mnohé ze souvislostí a přírodních 

zákonů, které v dnešní, od přírody odtažité době většině dětí, především městských, zůstává 

skryto. Autorky, učitelka ZŠ a vychovatelka, čerpají ze svých bohatých pedagogických 

zkušeností, které zúročily již ve 2 úspěšných knihách her pro děti. Praktická příručka, kterou 

ocení jak rodiče, tak pedagogové. 

 

Italština pro turisty  
 

Umění nestárnout  
Publikace je výborným návodem, který Vám pomůže uchovat si zdraví, duševní svěžest, 

partnerské vztahy i podnikavého ducha. Dočtete se o podrobných vědecky ověřených 

postupech, jež vám pomohou předcházet nejrůznějším tělesným i duševním problémům - 

od artritidy přes depresi, pocit osamělosti, osteoporózu až po slabý zrak nebo rakovinu.  

 

ČÁST I. Dvanáct způsobů, jak zastavit čas 

1. Chraňte své tělo zdravou stravou,  

2. Jak nepřibrat na váze,  

3. Vypadat mladě, cítit se mladě,  

4. Bez bolesti, s pružným tělem,  

5. Zbystřete všechny smysly,  

6. Kvalitnější spánek - lepší probuzení,  

7. Setřeste stres,  

8. Najděte si důvod vrátit čas,  

9. Pracujte chytře a zůstanete mladí,  

10. Naučte se hospodařit s časem,  

11. Neztrácejte spojení s dětstvím,  

12. Udržte si víru - prodlouží Vám život  

 

ČÁST II. Ochrana celého těla 

Chraňte se před: artritidou, bolestí, cukrovkou, depresí, hormonálními změnami, osamělostí, 

osteoporózou, poruchami paměti, rakovinou, sexuálními problémy, srdečními chorobami, 

zažívacími potížemi, zrakovými problémy 


