
BELETRIE PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE 
 
 
Booth, Tereza : Kája 

Kája je psí holčička. Úplně na začátku měla 

smůlu, bydlela v útulku, ale našli si ji moc 

prima lidé a přivedli k sobě domů. A mají ji 

moc rádi a ona je taky. Má vlastní pelíšek, 

vlastní misku a dokonce někdy přes den i 

celý byt sama pro sebe. Lepší smečku si 

prostě nemohla vybrat. Knížku autorka 

napsala a nakreslila podle skutečné 

události. Volně navazuje příběh "Kája s  hlavou v oblacích". 

 

 

 

Booth, Tereza: Kája s hlavou v oblacích 

Kája se u svých lidí má opravdu dobře. 

Když však zůstane v bytě úplně sama, 

honí se jí hlavou různé představy. 

Přemýšlí, co by se stalo, kdyby si pro ni 

do útulku přišel někdo jiný. Každý sen jí 

přináší jiné potěšení a výhody, ale když 

pak oknem zahlédne svou adoptivní 

maminku, jak nese tašku plnou dobrot, je 

ráda, že patří právě do téhle rodiny. 

Knížka, která volně navazuje na příběh "Kája", dětem vysvětluje podstatu adopce. 

 

 

 
 
 
 



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 
Brezina, Thomas: Dračí meč (Zrození rytíře) 

První kniha série Dračí srdce. Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte 

do děje s kouzelným mečem, který je součástí knihy, a vyzkoušejte své 

schopnosti a šance uspět. Připravte se! Začíná krutý boj s rytířem pekel 

v říši fantazie! 

Kniha obsahuje supermeč. 

 

 

 

Brezina, Thomas: Případ pro tebe  Klub tygrů (Chrám hromů) 

První kniha nové detektivní série Klub Tygrů. Kamarádi Biggy, Patrik a 

Luk založili Klub Tygrů a pravidelně se scházejí v tajné klubovně. 

Zajímavý předmět z pozůstalosti námořního kapitána Bollera je navede k 

hledání pokladu, který má být ukryt v tajemném Chrámu hromů. Nikoho 

z nich by nenapadlo, že se dostanou až na ostrov pokladů, kde však 

zdaleka nejsou sami...  

Kniha obsahuje detektivní lupu. 

 

 

 

Brezina, Thomas: Klub záhad (Přízraky bez tváře) 

Osmnáctý příběh ze série Klub záhad. Klub záhad obdrží záhadnou 

pozvánku do hotelu, v němž straší. Jupiter a Vicky si zprvu myslí, že se 

jedná o zkoušku odvahy, pak ale všechny vyděsí přízraky bez tváře. 

Pátrání děti zavede až do prastarého sklepa, kde na ně číhá nejedno 

děsivé překvapení... Klub záhad zahajuje pátrání. A ty jsi opět při tom! 

Kniha obsahuje superlupu. 

 

 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

 
Bakari, Bahia: Já, Bahia, zázračně zachráněná (Příběh dívky, která 

jako jediná přežila leteckou katastrofu) 

30. června 2009 spadlo u Komorských ostrovů do oceánu letadlo se 153 

pasažéry na palubě. Jenom Bahia Bakari, dvanáctiletá Francouzka 

původem z Komor, katastrofu přežila. Po pádu letadla do vody se chytila 

jedné z trosek a takto vydržela v ledovém a rozbouřeném oceánu celých 

devět hodin. Až do chvíle, kdy ji z vody vytáhl jeden námořník. Zázrak, 

nebo neuvěřitelná vůle k životu? 
 

 
Gortat, Grzegorz: Potkani a vlci (Den, který všechno změnil) 

Patnáctiletý Henryk se považuje za pravého Poláka. Angažovaně brání 

„čistotu“ polské krve, jeho biblí je Mein Kampf. Bezohledně a brutálně 

aplikuje své neonacistické myšlenky v praxi. Opravdu si však 

uvědomuje, za co bojuje? Byl by stejně oddaný těmto idejím, kdyby zažil 

peklo koncentračního tábora Osvětim? Autor zvolil pro odpověď na tuto 

stále naléhavou otázku neobvyklou formu: Po pouliční bitce Henryk v 

bezvědomí prožívá příběh osvětimských vězňů i jejich trýznitelů... 

 
 
 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 

 

Zajíček, Petr: Jeskyně České republiky – průvodce  

Průvodce po jeskyních České republiky, navíc 12 slovenských 

zpřístupněných jeskyní.  Obsah: krasové jeskyně, ledovcové 

jeskyně, podzemní prostory, speleologoické výzkumy. Dále 

turistické informae, internetové adresy a odkazy.  


