
 

 

KNIŽNÍ NOVINKY – BŘEZEN 2017, 

KNIŽNÍ DARY 

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ – 

LEPORELA 
 

Chodí pešek okolo 

Pec nám spadla 

Nejkrásnější české lidové říkanky                                            

a rozpočítadla jsou doprovázeny půvabnými 

ilustracemi Vladimíry Vopičkové.  

 

 

 

Lada, Josef: Říkadla 

Kniha obsahuje lidová česká říkadla, rozpočitadla a kolednické 

popěvky. Svět českých venkovských tradic je v knížce živě 

zachovaný a zpřístupněný pro ty nejmenší také díky krásným 

ilustracím Josefa Lady. 

 

 

 

Nauč se poznávat zvířata z lesa 

Nauč se poznávat zvířata ze ZOO 

Tyto knížky plné barevných fotografií                            

a ilustrací vám přiblíží život a životní 

prostředí našich volně žijících zvířat a také 

zvířat, jejichž domovem je džungle. 

 

 



 

 

O koblížkovi 

Klasická česká pohádka s půvabnými  

ilustracemi Edity Plickové.  

 

 

 

Pohádka o Červené Karkulce 

Bohatě ilustrované leporelo s pohádkou O Červené Karkulce. 

 

 

Podívej, co všechno bagr dokáže! 

Podívej, co všechno policejní auto dokáže! 

 

 

 

Smetana, Zdeněk: Křemílek a Vochomůrka 

Prohlížejte obrázky a vyprávějte si s dětmi příběhy veselých 

mužíčků, Křemílka a Vochomůrky! Leporelo s ilustracemi Zdeňka 

Smetany a texty podle knížky V. Čtvrtka potěší nejen děti, ale 

jejich rodiče a prarodiče. 

 

 

Sýkorová, Eva: S Myšákem u nás doma  

S myšáčkem se děti naučí, co všechno je čeká v kuchyni, jak správně 

nakupovat, co všechno se dá dělat v dětském pokoji, na zahrádce 

nebo v koupelně… 

 

Švarc, Josef: Jak to chodí na stavbě 

Děti předškolního věku se pomocí veselých obrázků Josefa Švarce                            

a doplňujících otázek doví, jak to vlastně na stavbě chodí. Stavba velké 

budovy a stanice metra postupuje na obrázcích krok za krokem od 

výkopu až po dokončení.  
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BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 

 

Teletubbies: Čtyři veselí 

Teletubbies a Dipsy tancuje: 2 

pohádky ze země Teletubbies 

Dva úsměvné příběhy určené 

nejmenším dětem. V pohádce Čtyři 

veselí Teletubbies se naši kamarádi 

nejprve poschovávají jeden druhému, 

ale pak se zase šťastně najdou. 

V „Dipsy tancuje“ zvou Tinky Winky, 

Laa-Laa a Po Dipsyho ke hře, jenže 

Dipsy chce jen tancovat. Nakonec si 

ale budou zase hrát všichni společně. 

 

 

 

 

NAUČNÁ LITERATURA                              

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Moore, Patrick: Hvězdy a planety: Encyklopedický průvodce 

Encyklopedický průvodce Patricka Moora, autora více než šedesáti 

knih z astronomie a který v televizi BBC uváděl rozsáhlý seriál 

Obloha v noci, poskytne čtenářům úplný návod pro amatérská 

pozorování hvězd a planet pouhým okem, triedrem nebo malým 

dalekohledem. Knížka obsahuje barevné mapy všech 88 souhvězdí 

severní a jižní oblohy a více než 50 nejnovějších barevných snímků 

z kosmických sond. 

 



 

 

Nová překvapení z kindervajíček 

Miniaturní figurky z papíru 

Můj první obrázek: jednoduché motivy z papíru 

Gumičkománie! : návody na ozdoby z barevných gumiček 

Nažehlovací barvy na textil: Bezva hity pro děti 

Brožury z edice TOPP, s předlohami v originální velikosti 

 

       

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAUČNÁ LITERATURA                              

PRO DOSPĚLÉ 

 

 

Bejdáková, Jitka: Cvičení a sport v těhotenství 

Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka pro těhotnou 

ženu vychází z ryze českého prostředí. Je přístupná cenou, 

pojetím, volbou cvičení všem budoucím maminkám, doporučí 

jak se udržet ve fyzické kondici celé těhotenství, jaké sporty 

jsou vhodné, které jsou rizikové a které naprosto nevhodné                           

a vyloučené. V knize jsou uvedeny nejen cviky, které každá 

těhotná může cvičit doma, ale i zásady cvičení v posilovně, 

cyklistiky, spinningu, tance, gravidjógy, joggingu a dalších 

sportů. Kniha obsahuje více než 100 barevných instruktážních fotografií. 

 

 

Mrowetz, Michaela: Bonding – porodní radost 

Kniha vznikla jako rozmluva tří žen. Klinická 

psycholožka Michaela Mrowetz jako jedna z prvních u nás 

začala hovořit o tématice rané podpory bondingu. Ivana 

Antalová je zakladatelkou sdružení BabyKlokánci, 

podporující děti nemocné a předčasně narozené. Gauri 

Chrastilová, fejetonistka a spisovatelka, se dlouhodobě 

zajímá o normální porod a o vše, co souvisí s výchovou dětí. 

Autorky napsaly knihu, kterou by si samy rády přečetly, když 

prožívaly svoje první těhotenství. Knihu, která se otevřeně dotýká radostných i 

bolestných témat mateřství a rodičovství a odborně, ale přitom jednoduše                                         

a srozumitelně pojímá celou širokou škálu témat, propojených stěžejní myšlenkou 

nutnosti prosazení podpory rané vazby mezi matkou a dítětem jako běžné normy 

českého porodnictví. Rozhovor je doplněn příběhy, kasuistikami, stanovisky 

různých odborníků, přílohami a šedesátistránkovou barevnou obrazovou přílohou. 



 

 

Skálová, Hana: Průvodce stylem pro šarmantní 

plnoštíhlé krásky 

Chcete být žádoucí, elegantní, upravená, i když se 

řadíte do kategorie XXL? Přiznejte si to – často 

nerespektujete postavu a navlékáte se do nevhodného 

oblečení. Přitom přitažlivá může být žena s jakýmikoli 

proporcemi                               a v jakémkoli věku. Záleží 

jen na vás. Konečně je tu ta správná kniha pro 

boubelky. Nechte se inspirovat příběhem, radami a 

tipy – čeho se vyvarovat, co vyzdvihnout, jaké volit 

barvy, látky, doplňky – a vždy perfektně oblečená doma, 

v práci, ve společnosti i při sportu se stanete terčem 

nebývalé pozornosti. 

 

 

Liška, Vladimír: Skrytý svět záhad a tajemství 

Autor poukazuje na paradoxy ve vědě, na anomálie, které 

jsou za jejími nynějšími hranicemi poznatelnosti a nově 

pohlíží na staré skutečnosti, které byly považovány 

za objasněné. V pořadí druhá ze záhadologických prací 

Vladimíra Lišky se tentokrát zaměřuje na mapování 

racionálna a iracionálna, „věci mezi nebem a zemí“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

 

Králová, Sofie; Kristl, Tomáš: 13. komnata milenek 

Nevěra v přímém přenosu, Aneb když láska bolí... 

Kniha 13. komnata milenek od autorů Sofie Králové a 

Tomáše Kristla je pohledem do světa nevěrného muže, jeho 

milenky                              a jím podváděné ženy. Kniha je 

inspirována skutečným příběhem milostného trojúhelníku a 

čtenářům přibližuje myšlení, pocity a emoce lidí, kteří nevěru 

a paralelní vztah                          v nedávné době sami 

prožili. Tomáš je šťastně ženatým otcem, který se nikdy 

neocitá v potížích. Jednou však prožije zdánlivě nevinný flirt 

se svou kolegyní z práce. Časem Sofii svede a v průběhu několika měsíců si s ní 

vytvoří paralelní vztah, který před okolím úspěšně tají. Sofie otěhotní a poté 

Tomášovi porodí dceru. Několik dalších měsíců Tomáš žije dva oddělené životy, plné 

jeho výmluv, lží, obviňování a manipulací. To se nezmění ani poté, kdy se vše dozví 

jeho žena. Tomáš rozehrává hru, ve které se všichni ocitají ve slepé uličce a v níž 

zákonitě není vítěze.  

 

Králová, Sofie; Kristl, Tomáš: Srdcem proti rozumu 

Pochopit chování mužů se ženám někdy zdá téměř nemožné. 

Často přitom stačí podívat se na svět přímo jejich očima. 

Kniha Srdcem proti rozumu je pozvánkou ženám do 

mužského světa. Co všechno je v životě muže skutečně 

důležité? Zdraví, rodina, láska, peníze, štěstí? Nebo je to 

něco úplně jiného? Proč se často chová, jedná a mluví jinak, 

než žena očekává? Má nějaká tajemství? Skryté touhy a 

představy? A dokáže být se ženou skutečně šťastný? Kniha autorů Sofie Králové a 

Tomáše Kristla je volným pokračováním knihy 13. komnata milenek. Stejně jako 

kniha první je i toto pokračování inspirováno životními příběhy a zkušenostmi obou 



 

 

autorů. Autoři v knize na společných životních příbězích odkrývají čtenářům dva 

rozdílné pohledy na svět. Svět mužů a svět žen. Svět srdce a svět rozumu. 

 

Javořická, Vlasta: Kletba miliónů 

Dvoudílný román vykresluje příběh rodiny továrníka Vágnera, jeho 

ženy a dětí. Vypráví o tom, jak ukvapené rozhodnutí učiněné ve 

chvíli bolesti a zrady, způsobí smrt dvou lidí a výčitky svědomí po 

zbytek života. Láska, nevěra, nenávist a znovu láska, zákruty 

života, tak dobře známé všem, kdož jej žijí. Hluboce lidský úděl 

nesou románové postavy stejně oddaně, jako je spisovatelka psala                                

a vytvářela. Moudrost ukrytá v příběhu nám znovu opakuje, že 

peníze a majetek nezaručují zdaleka šťastný a spokojený život. 

Mějme to stále na paměti. 

 

 

Mazetti, Katarina: Chlápek od vedlejšího hrobu 

Na hřbitově se náhodně setkají dva pozůstalí. Désirée je knihovnice 

a v polední přestávce chodívá k prostému náhrobku za svým 

manželem, který umřel na její vkus příliš mladý. Benny je 

zemědělec, který chová krávy a starostlivě pečuje o pompézní 

hrobku svých rodičů. Sedávají spolu na lavičce před hroby a 

zpočátku k sobě cítí silnou antipatii. Ale jednoho dne se na sebe 

usmějou… 

 

 

Mazetti, Katarina: Rodinná hrobka 

Volné pokračování románu Chlápek od vedlejšího hrobu. Co se 

stane, když se do sebe zamilují farmář, který potřebuje hospodyni a 

pomocnici na statku, a intelektuálka-knihovnice, jež neumí ani vařit, 

a přesto se nakonec spolu rozhodnou žít? 

 

 

Kalenská, Renata: Vybledlo 



 

 

Povídkový debut známé novinářky o tom, že stále jsme vlastně 

všichni sami, i když jsme obklopeni lidmi. S výjimkou jedné povídky, 

kterou vypráví muž, jsou všechny ostatní líčeny ženskýma očima. 

Ale všechny mají jedno společné téma: samotu                          a 

pocit, že ať už jsme mezi lidmi nebo doma, tak stejně jsme vlastně 

sami. Pocit osamění z velké části vyplývá z hektičnosti životního 

stylu a z nepříliš dobrého stavu společnosti, ovlivněné "západním" 

způsobem života mladých lidí. Povídky jsou napsány originální a poměrně úspornou                         

a zkratkovitou ich formou, která je celkem zajímavá, ale místy poněkud brání 

orientaci v textu. 

 


