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BELETRIE PRO DĚTI 
 

 

Havel, Jiří: Malované čtení 

Krátké příběhy, prokládané obrázky, které vypráví o zvířátkách, 

lidech, přírodě i věcech a jsou určeny pro začínající čtenáře. 

 

 

 

 

Sekora, Ondřej: Kuře Napipi a jeho přátelé 

Veselé vyprávění o zvířatech a dětech na venkovském dvoře. 

Příběhy rozehrává všetečné a zvědavé kuře, jež se pro svou 

neposednost dostává do různých půtek se slepicemi, psem 

Brokem a jinými zvířaty. Děti zkoušejí různé hry a nakonec si 

hrají na zoologickou zahradu a na cirkus, když k tomu účelu 

vyzdobí a přemalují domácí zvířata. Kniha je doplněna řadou 

hádanek, kvizů i obrázkových seriálů. 

 

 
 

Švandrlík, Miloslav: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta                      
a Mňouka 

Příhody žáků Kopyta a Mňouka začaly vycházet koncem 

šedesátých let 20. století. Jakmile se objevily postavy nerozlučné 

dvojice dobrodruhů a amatérských detektivů na stránkách časopisů 

Větrník a později Pionýr, získali si oba žáci neuvěřitelnou popularitu 

široké veřejnosti. 

 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

Matar, Hisham: V zemi mužů 

Devítiletý Suleiman se ocitne v situaci vzdálené dětským hrám a 

začíná pozorovat okolí očima dospělého. Pokaždé, když jeho otec 

odjede na služební cestu, stává se hlavou rodiny. V jednom 

takovém případě ale svého otce spatří na tržišti v doprovodu dvou 

mužů v černých brýlích a vnější svět mu začne připadat jako 

hrůzostrašné místo, kde rodiče lžou a kde na některé otázky 

neexistují odpovědi. V době otcovy nepřítomnosti přichází 

Suleiman za svou matkou, která jej pod rouškou noci seznámí s 

tajemstvím svého dětství. A jak postupně lži i strach narůstají, 

začíná to vypadat, že se pod tíhou tohoto tajemství jeho dosavadní bezstarostný 

dětský svět zhroutí. 

 

 

Scottová, Manda: Křišťálová lebka 

Křišťálová lebka není jen kus kamene. Je to lebka v životní velikosti 

zhotovená Mayi, aby zachránila svět před zkázou, modrý safír tak 

dokonalý a tak mocný, že lidé po staletí byli ochotni zabíjet, a 

zabíjeli, aby se ho zmocnili či aby ho zničili. Nyní se o tom 

přesvědčila i Stella a někdo už se ji pokusil zabít. Stella a její 

partner Kit jsou pronásledováni - ale kým? 

 
 
 
Seifert, Jaroslav: Ruce Venušiny 

Reprezentativní výbor z poezie, který byl připraven na počátku 

osmdesátých let pro samizdatové vydání. 

 
 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 

 
Sladká-Ševčíková, Jana: Z deníku bulimičky 

Svědectví o tom, jak vypadá život s bulimií, přináší vyprávění ženy, která 

touto poruchou příjmu potravy trpěla dvanáct let. Její deník ukazuje, jak 

vypadají počátky i pozdější stádia choroby, různé pokusy o léčbu a to, kdy 

a jak se lze poruchy zbavit. 

 

 

 

Krch, Fantišek David: Bulimie – jak bojovat 
s přejídáním 

Obsah: poruchy příjmu potravy, mentální bulimie, poruchy 

chuti k jídlu, přejídání, hladovění, behaviorální terapie, 

příčiny, životospráva. 

 

 

 
 
NAUČNÁ PRO DĚTI 
Žertová, Hana: Od štěněte ke psu 

Obsah: chov psů, péče o psy, výcvik psa. 

 

 


