
Knižní dary – jedná se o dary ze zrušeného výměnného fondu z Mětské 

knihovny Kuřim. Tyto knihy jsou již nyní zapsány do fondu Obecní knihovny 

Jinačovice a jsou zde trvale k zapůjčení. 

Městské knihovně Kuřim tímto za dary děkuji. 
 

Beletrie pro dospělé  
 
Cook, Robin: Mutace 

V americkém státě Michigan, kde státy povolují náhradní 

rodičovství, porodí Mary Milmanová jako náhradní matka chlapce. 

Jeho skutečnými rodiči jsou doktor Frank, výzkumník oboru 

genetiky, a jeho žena Marsha. Svému synovi dají jméno VJ. Záhy 

se zjistí, že VJ je malý génius, jehož inteligence výrazně převyšuje 

hranici lidského chápání. Chybí mu však některé lidské vlastnosti.  

 

Francková, Zuzana: Sen o lásce  

Sedmnáctiletá Jolana touží po velké lásce a zdá se, že ji, po setkání s 

Adamem, našla. Tragická smrt jejího otce však převrátí Jolanin život 

naruby - z naivní bezstarostné dívky se stává rozhodná mladá žena, 

která zažívá zklamání i životní omyly. 

 

Jansa, Pavel: Příliš krátké známosti 

Psychologický román z lékařského prostředí o zmoudření výborného 

chirurga, kterému slabost pro ženy nejednou zkomplikovala život. 

Úspěšný lékař se při svých milostných dobrodružstvích, jenž nikdy 

netrvala příliš dlouho, nezastavil před ničím: začínal si jak s mladými 

svobodnými dívkami, taki s vdanými ženami. Román mapuje jeho 

sexuálně-milostný život od doby, kdy po ukončení medicíny a vojně 

nastoupil na své první místo až do jeho šestapadesáti let. Ani to, že 

se kolem pětatřiceti oženil a měl malou dcerku, ho nevedlo k tomu, aby se usadil. 

Mnoho mu toho prošlo díky velké výmluvnosti, ale jednou se vždycky "ucho 

utrhne"...Až návrat jedné z významných bývalých lásek ho přivedl k poznání, co 

vlastně celý život hledal. 



Nazer, Mende: Byla jsem otrokyní  

Jde o skutečný příběh dívky z černošského domorodého kmene 

Nuba ze Súddánu. Mende v něm popisuje nejen své idylické 

dětství v horské vesnici primitivního kmene, ale i brutální zvyky 

jakou je například obřízka. Její tragický osud se naplnil ve chvíli 

kdy vesnici přepadli nájezdníci, pochytali děti a odvlekli je na trh s 

otroky. Mende stráví v otroctví osm let. Rodina, u níž otročí se 

vrací do Anglie. Zde se Mende s pomocí súddánské komunity 

podaří utéct. Avšak těžkosti při získávání azylu a strasti života z daleka neodpovídají 

jejím snům. Volně pokračuje titulem "Slzy ticha". 

 

 

Třešňák, Zdeněk: Vražda v Mariánských Lázních  

Poklid v lázeňském městečku Mariánské Lázně tentokrát naruší 

vražda všeobecně neoblíbené profesorky gymnázia. Policie musí 

vypátrat viníka a odhalit skutečný motiv vraždy. 

 

 

Vondruška, Vlastimil: Záhada zlaté štoly aneb tři zločiny, které 
rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu 

Třetí svazek historických detektivních románů, které se odehrávají 

v časech panování krále Přemysla II. Nevysvětlitelným způsobem 

se při cestě z královských dolů v Jílovém do Prahy ztratí truhlice 

plná zlata. Král Přemysl II. Otakar povolá Oldřicha z Chlumu, aby 

se ujal vyšetřování, protože je jasné, že v pozadí musí stát někdo z 

předních šlechticů království. Panoš Ota ze Zástřizlí začne v 

přestrojení za horníka pátrat ve zlatonosném revíru. Narazí přitom na 

nevysvětlitelnou záhadu spojenou s dávnou vraždou... 

 

 
 

 

 

 



A očekávaná kniha, zakoupená do knihovny: 

 

Monyová, Simona: Zítra vyjde slunce      

Tato kniha je v pořadí  třetím románovým dílem autorky. Knihu po smrti Simony 

Monyové vydávají její synové, za svého života autorka nechtěla tuto knihu v druhém 

vydání vydat, ač po ní byla velká poptávka u jejich čtenářů.   V příběhu tentokrát líčí 

postupný krach manželství mladé ženy Hedviky s egoistickým Richardem. Kniha 

začíná v posledních letech totality, kdy kariérista Richard kvůli své touze po moci a 

penězích tvrdě narazí a z ředitelského křesla putuje rovnou do vězení. Hedvice se 

hroutí svět pokud jde o existenční zajištění, ale i vztahy. Náhodné setkání s bývalou 

spolužačkou Lenkou a hlavně jejím švagrem Ondřejem ale postupně dává příběhu 

jiný směr... 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Beletrie pro děti 
 
La Fontaine, Jean de : Bajky  

Výběr bajek francouzského autora, jehož verše mají švih i vtip,a 

v každé bajce dovedou překvapit svou chytrostí a tím, jak 

přiléhavě líčí pinožení lidské rasy, byť je v nich přioděna do 

škrabošek říše zvířat. Autor ve svých bajkách dokázal udělat 

vzrušující básnický komentář ke společenským problémům a 

událostem své doby. Nevychvalují ani neodsuzují žádnou lidskou 

vlastnost samu o sobě – kromě hlouposti ve všech jejích 

podobách. Spíše ironicky zachycují nejčastější podoby střetu 

protipólů lidského jednání: přičinlivosti se zahálčivostí, 

vypočítavosti s naivitou, panovačnosti s patolízalstvím... 

 

 

 

Svěrák, Zdeněk:  Jaké je to asi v čudu. Pohádky, písničky 
a povídky pro děti od 8 let 

Sbírka pohádek, povídek a písniček pro malé čtenáře i jejich 

rodiče 

Chcete vědět, jaké je to asi v Čudu? Zajímá vás, proč se 

Bohouškovi říká Radovan? Tohle všechno a spoustu dalších 

povídek, pohádek a textů známých písniček najdete v knize Zdeňka 

Svěráka s hravými ilustracemi Vlasty Baránkové.. 

 

 

 

 
 

 



Naučná pro děti a mládež: 

 

Cox, Michael: Leonardo da Vinci a jeho supermozek  

O Leonardovi da Vinci jste už asi slyšeli.. Je to náš drahý zesnulý, 

protože namaloval Monu Lisu, navrhl první opravdu létající stroj, byl 

skutečným renesančním vzdělancem a všeumělem. Ale slyšeli jste, 

že Leo vyráběl deset let sedmimetrového koně, chodil nejradši celý 

oblečený v růžovém, rád prováděl lidem různé žertíky? Ano, přestože 

je Leo už mrtvý, pořád nás má čím překvapit. Máte jedinečnou šanci 

přečíst si jeho ztracený deník, zjistit, jak uvažovali jeho současníci, a objevit celé 

tucty ohromných vynálezů, které se zrodily v jeho supermozku. 

 

Deary, Terry: Strašliví Egypťané 

V knížce o strašlivých Egypťanech se dočtete spoustu neuvěřitelných 

a děsivých věcí ze života slavných faraonů a jejich ubohých 

poddaných. Dozvíte se například, který faraon měl na tvářích nejvíc 

beďarů, proč museli někteří faraoni nosit umělé vousy nebo jak léčili 

Egypťané slepotu. Při čtení narazíte na nechutné příběhy plné mrtvol 

a dozvíte se také něco málo z vražedné egyptské matematiky. A to 

není všechno: naučíme vás ještě mumifikovat a péct nepoživatelné 

cukroví podle originálního egyptského receptu starého několik 

tisíciletí. Dějiny zkrátka nikdy nebyly tak děsivé!!! 

 

Deary, Terry: Keltští hrdlozeři  

Kniha Keltští hrdlořezové vám odhalí skutečnou pravdu o 

divokých válečnících, kteří se nebáli vzdorovat ani prohnilým 

Římanům a kteří měli ohavný zvyk sbírat hlavy nepřátel. Dozvíte 

se zde, proč keltští válečníci bojovali úplně nazí, jak uchovávali 

mozky svých nepřátel nebo proč se Keltové při pohřbech smáli. 

Přečtete si také zajímavé příběhy o svatých mučednících, 

příšerném keltském dětství a tajemných druidech, kteří prováděli 

tajemné obřady s lidskými oběťmi 

 



Deary, Terry: Bombardovaní Britové 

Umíte si představit život bez televize, dopravních značek                         

a banánů? Dovedete si představit, že oblečení je jen na kupony, 

kterých dostanete sotva na nový pár ponožek? A to už vůbec 

nemluvíme o nočních náletech a bombardování. Tolik jen 

namátkou z toho, co museli přežít Britové, kteří zůstali za druhé 

světové války doma. Dozvíte se například, co se opravdu stávalo 

v domobraně nebo  jak vydávat neslušné zvuky v plynové masce. 

Přečtěte si také o odporných faktech přídělového systému a hrozných příhodách,  

které se děly při evakuaci obyvatel, a poznejte děsivou pravdu o krvežíznivém 

londýnském zločinci, který vraždil v noci během zatemnění. 

 

 

 

 
 

Naučná pro dospělé  
 

Bauer, Jan: Magická místa Čech a Moravy. Putování po 
stopách dávných  legend a tajemství 
Vzrušující putování po Čechách a Moravě nás povede po dodnes 

tajuplných místech opředených mýty a legendami, které dodnes 

vzrušují naši obrazotvornost a jsou spojeny s nejednou záhadou. Naši 

cestu začneme, jak jinak, na Řípu, pak budeme pokračovat ve 

velkomoravském Velehradu, prohlédneme si kounovské řady u 

Rakovníka a další památky megalitické kultury, zastavíme se na 

bájném Blaníku, u bludného kamene na českobudějovickém náměstí 

Přemysla Otakara II. i na památném Radhošti. Největší pozornost samozřejmě věnuje autor 

magickým místům Prahy od někdejšího pahorku Žiži přes Karlův most až po Vyšehrad. 

 

 

 

 



Koudelka, Oldřich: Trénoval jsem Emila...  Dar obce Újezd u Brna 

Kniha bývalého vytrvalce a úspěšného autora poezie i literatury faktu, kterou 

nedávno vydal TG TISK, s.r.o. Lanškroun, seznamuje poutavou a neotřelou formou 

čtenáře se sportovními a životními osudy JUDr. Jana Haluzy, devítinásobného mistra 

republiky na středních a dlouhých tratích, dvojnásobného vítěze nejstaršího 

běžeckého závodu na světě Běchovice-Praha z let 1943 a 1944 a také člověka, který 

stál trenérsky na samém počátku zrodu pozdější legendy světového sportu Emila 

Zátopka. Kniha hovoří jak o sportovní slávě, tak i o lidském zatracení i vzkříšení, 

když byl Jan Haluza neprávem obviněn koncem roku 1948 z vlastizrady a strávil v 

komunistických lágrech dlouhých šest let života, půlstoletí o něm zaznít ani zmínka, 

aby se dnes, ve svých třiadevadesáti letech stal vzorem mimořádné lidskosti, vůle, 

statečnosti a morální síly, zejména pro 

mladou generaci. 

Knižní příběh Trénoval jsem Emila...z pera 

zkušeného autora Oldřicha Koudelky vychází 

ve špičkové grafické úpravě se spoustou 

dobových i současných fotografií, kresbami 

akad. mal. Marie Kovaříkové a může být 

vhodným dárkem pro každého, kdo má rád 

sport, lehkou atletiku i zajímavé a 

nestandardní životní lidské osudy. 

 

 

 


