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BELETRIE PRO DĚTI 

 

Kirschnerová, Denisa: Šmankote 

Milé člobrdinky a člobrdíci! Chcete-li se dozvědět, proč můj 

drahý otecko stále vykřikuje "Šmankote!", zatímco já se cítím 

nepochopen, Mánička sem tam v leknutí pípne "Nebesíčka!"     

a paní Kateřina od nás stále častěji odjíždí do lázní a na kurzy 

- listujte směle dál! Ještě, že ten Žery mi rozumí. Váš Hurvínek 

 

 

 

Oskarsson, Bárdur: Placatý králík 

Co všechno se může stát, když pes a krysa narazí ve městě na 

placatého králíka – v této knížce pro děti i dospělé doplněné 

originálními ilustracemi naleznete nevšední příběh s překvapivým 

koncem... 

 

 

Škovierová, Barbora: Dobrodružství pod pantografem = 

Dobrodružstvá pod pantografom 

Tři muži, dvě města, jedna rodina. To je příběh dospívajícího 

Lukáše, jeho tatínka a dědečka, které spojuje láska                          

k tramvajím. Prázdninové Brno se pro Lukáše z Bratislavy 

stane místem plným dobrodružství i radosti z nového 

přátelství. Souběžný český a slovenský text. 

 

 

 



NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

 

Platt, Richard: Věřili byste... že lidé dostanou zaplaceno za to, 

že spí? a další „skvělé“ práce 

Práce je stará jako lidský život sám. Bez ní by na světě nemohli žít 

první lidé. Aby jedli,museli lovit a sbírat semena, ovoce a kořínky. 

Když to srovnáme s prací v továrně nebo kanceláři, zdá se nám to 

snadné, a snadné to i bylo. Lovci-sběrači pracovali méně než 

polovinu času dnešní běžné rutiny od pěti do devíti. Práce se brzy změnila v něco, co 

muži a ženy dělali pro pána, aby ji mohli vyměnit za půdu, jídlo, zboží a později                     

i peníze. Od doby, kdy v 19. století první dva rybáři dostali placené zaměstnání na 

lodích a trzích, začala „práce“ znamenat zhruba to stejné, co znamená dnes. Takže 

proč by nás práce měla zajímat? Protože ji musíme dělat celých čtyřicet let! Není to 

tak zlé, jak to zní. Spousta lidí si najde práci, kterou miluje. Tato kniha vám může 

pomoci udělat to samé. Prozkoumává svět práce od nejranějších dob až doposud –                  

a dokonce i dál. 

 

Platt, Richard: Věřili byste... že cirkusový kůň dovede počítat? 

a další pozoruhodnosti ze světa zábavy 

Co, kdo, kdy a jak? Která hudební skladba zcela postrádá zvuk? 

Jaký trik umožní spolknout meč? Kdo přešel Niagarské vodopády 

po laně? Kam až sahá historie zábavy? Jak bavili blázni své krále? 

Na stranách knihy se dozvíte vše o různých způsobech zábavy.  

 

 

Platt, Richard: Věřili byste... že pod Londýnem teče 10 

tajemných řek? a další pozoruhodnosti ze světových měst 

Kde, kdy, co a kdo? Kde postavil Micky Mouse město? Kdy ve 

městech zhoustla doprava díky dvojkolákům? Která země postavila 

své hlavní město na špatném místě? Co je pod povrchem 

městských ulic? Kdo uvalil daň na jímky? Chcete-li znát odpovědi, 

čtěte v naší knize! Série Věřili byste, že … zkoumá městský život v průběhu staletí 

tak, jak jste to dosud nezažili! 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

 

Holá, Edith: Cesta k mým matkám 

Léta chtěla najít svou biologickou matku. O to víc, když je sama 

matkou. Chtěla by poznat ženu, která dokázala opustit své dítě. 

Má pocit, že do jejího mateřství se otiskují stopy, které jí nepatří. 

Na druhé straně je vzor matky, která bere do pěstounské péče 

jedno dítě za druhým, z nichž málokteré zůstane ušetřeno ran a 

psychického týrání. Ve třiceti sedmi letech se dozvídá, že jméno 

biologické matky na matrice existuje. Jaký vnitřní proces 

odstartuje hledání matky? Bude znovu nepřijata? Smíří se adoptivní rodina s 

hledáním biologické matky? Co všechno má vlastně v genech a co z toho se snažila 

adoptivní rodina zpřetrhat? 

 

Holstová, Evelin: Muž pro jisté chvíle 

Eroticky laděný příběh plný vztahových propletenců. Proč starší 

ženy milují mladé muže, jak snadné je podlehnout švagrovi, proč si 

nic nezačínat s kolegou a čí je to dítě? Na tyto otázky autorka v 

románu vtipně odpovídá. 

 

 

Kupka, Jiří: Krvavé jahody: Krutý osud mladé Češky, 

která prožila osmnáct let ponižování a teroru 

v sovětských gulazích 

Autentický příběh Češky zavlečené do sovětských 

gulagů. Skutečný, sotva uvěřitelný osud Věry Sosnarové, 

která byla po druhé světové válce odvlečena z 

Československa a prožila 19 krutých let v sovětských 

vězeních a gulazích. Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět 

do vlasti, kde se začlenila do normálního života. Zkušený 

romanopisec nabízí ojedinělé svědectví o mnoha „dnech 

Ivana Děnisoviče“. 

 



Makovcová, Jana: Maminko, nezpívej 

Nakladatelství ALMI vydává knihu české autorky Jany Makovcové, matky dvou 

malých dětí. Jedno z nich je postiženo autismem, dětskou 

mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů. 

Kniha „Maminko, nezpívej“ je současný a skutečný příběh. 

Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak 

vnímá svět kolem sebe její autistický syn. Čtivou formou 

seznamuje čtenáře s životem rodičů, vychovávajících 

„začarované“ děti. Je to příběh o mateřské „dovolené“, lásce 

a naději. Kniha, napsaná s nadhledem a humorem, není 

určena jen rodičům a příbuzným postižených dětí, 

nepochybně osloví i ty, kteří mají děti zdravé. Autorka obdržela ocenění „Cena 

VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.“ 

 

Osudová setkání: 28 povídek vycházejících ze skutečných událostí 

Možná i vy máte ukryt ve vzpomínkách okamžik, který navždy změnil zaběhaný 

rytmus vašeho života. Možná to bylo setkání s člověkem, 

možná s nemocí, možná s cizím osudem či vlastní tragédií 

nebo s nečekaným štěstím. Ženy, které nám poslaly své 

příběhy, vyšly ze svých osudových střetů jiné. A tak je teď 

na nás, abychom si v porovnání se svými životy, 

zkušenostmi a vlastnostmi zkusili představit, jak bychom na 

podobný zážitek reagovali, jak bychom se zachovali a jak 

bychom se s ním pro zbytek života vyrovnali. A přestože 

jde jen o teoretickou přípravu, doufejme, že ji budeme moci 

využít jen a jen v případě, že půjde o šťastné, byť rovněž 

osudové setkání. 

 

 

 

 

 

 

 



Raphaël, Céline, 1984- : Cena za dokonalost: v moci násilnického otce 

Když malá Céline projevila hudební nadání, koupil jí otec klavír a 

rozhodl se, že z dcerky vychová virtuosku. Jeho praktiky se však 

velmi odlišovaly od běžných rodičovských a pedagogických 

metod. Spočívaly v ponižování, týrání, bití, odpíral dcerce stravu, 

nebo ji naopak nutil sníst zbytky smíchané v odpornou šlichtu. 

Běžně ji zamykal, vyhrožoval jí a jeho slova: Jsi horší než pes, se 

dítěti nesmazatelně vryla do paměti. Holčička se nakonec ocitla 

na pokraji smrti. Kniha je otřesný a neuvěřitelně silný dokument, 

který se ve Francii zařadil mezi bestsellery. 

 

 

Šachmat láskou: 24 povídek vycházejících ze skutečných událostí 

Láska se táhne celým životem jako červená nit. Ženská touha nebýt sama, mít 

někoho vedle sebe, komu můžeme věřit, o koho se opřít, s kým usínat a probouzet 

se, je věčná. Stejně tak nekonečný je problém najít toho pravého - muže s velkým M, 

který by nás doplňoval, a s nímž bychom vytvořili bezpečný a láskyplný domov. 

Prožíváte ty nejkrásnější romantické chvíle a létáte na obláčku magické 

zamilovanosti? Gratulujeme! Avšak i ta největší láska může časem zevšednět a 

dovede hodně potrápit. Co v případě, že jste neplánovaně single? A překročíte-li 

třicítku…, volných a hlavně vhodných pánů je už doslova jako šafránu. Co pak? 

Řeknete si: Už nikdy! Skutečné příběhy 24 žen vám 

dokážou, že se ten pravý může objevit zcela nečekaně a na 

nejméně pravděpodobném místě. Mějte oči a duši lásce 

otevřené a dejte vztahům šanci! Právě pro vás, které v lásku 

věříte, je tu kniha Šachmat láskou. Knihu postavenou na 

skutečných prožitcích českých žen, které velkou lásku právě 

prožívají, nebo přežily její pád a dočkaly se znovuzrození 

toho nejkrásnějšího - mít jeden druhého, provázejí slova 

známé psycholožky Zdeňka Sládečkové. Se zkušenostmi z 

její praxe se můžete setkat v rozhlase, na televizních 

obrazovkách, na stránkách časopisů nebo přímo v její 

psychologické poradně v Praze. 

 

https://katalog.kjm.cz/l.dll?h~a=Rapha%C3%ABl,%20C%C3%A9line,%201984-


Štiavnický, Andrej: V podzemí Čachtického hradu 

První díl Čachtické trilogie (navazují romány "Čachtická paní ve 

vězení a na svobodě" a "Čachtická paní před Božím soudem"). 

Hraběnka Alžběta Báthoryová pyká v podzemí Čachtického hradu 

za své činy. Není však spravedlivě potrestána a hrabě Peter 

Fábry ji chce postavit před řádný soud. Jenže krvežíznivá 

šlechtična náhle zmizí... 

 

 

Štiavnický, Andrej: Čachtická paní ve vězení a na svobodě 

Druhá kniha Čachtické trilogie (navazuje na "V podzemí 

čachtického hradu" a pokračuje titulem "Čachtická paní před 

Božím soudem"). Kniha pojednává o dalších osudech slavné 

čachtické paní Alžběty Báthoryové, ženy, která se koupala v krvi 

mladých dívek, aby si uchovala krásu a mládí. První díl trilogie 

nás zavedl do podzemí čachtického hradu, tento díl druhý pak líčí 

Alžbětino dopadení a uvěznění. 

 

 

Štiavnický, Andrej: Čachtická paní před Božím soudem 

V závěrečném dílu Čachtické trilogie (navazuje na "V podzemí 

čachtického hradu" a "Čachtická paní ve vězení a na svobodě") 

se uzavírají životní osudy obávané čachtické paní, hraběnky 

Alžběty Báthoryové. Přes veškerou snahu jejího největšího 

protivníka hraběte Fábryho i dalších šlechticů a církevních 

hodnostářů se hraběnka nikdy nedostala před pozemský soud. 

Zemřela krátce poté, co se po dvou únosech vrátila do 

podzemního žaláře čachtického hradu. Volně navazují tituly "Ve 

stínu smrti Čachtické paní", "Sbohem, Čachtická paní" a "Kletba 

Čachtické paní". 
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Babiš, Andrej: O čem sním, když náhodou spím: vize 2035 pro Českou 

republiku, pro naše děti 

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš v Kongresovém centru 

představuje vizi hnutí ANO do roku 2035. Ta je popsaná v 

knize O čem sním, když právě spím. Publikaci psal šéf hnutí 

přibližně dva roky a spolupracoval na ní se svým týmem. 

„Několikrát jsme ji museli přepisovat a upravovat,“ přiznal na 

prezentaci Babiš. Vzorem pro jeho dlouhodobé vize mu má být knížka Jana Antonína 

Bati Budujme stát pro 40 milionů lidí. 

 

Kovář, Pavel: Vítězové a poražení: historické okamžiky 

českého sportu 

Připomeňte si příběhy prvních českých rekordmanů a 

olympijských vítězů, prvních šiřitelů české sportovní slávy. 

Příběhy, ve kterých se odráží to, čím si v průběhu téměř dvou 

staletí prošel český sport. 

 

Zídek, Petr: Po boku: Třiatřicet manželek našich premiérů (1918-2012) 

Kniha historika a novináře Petra Zídka popisuje osudy i soukromý život 33 manželek 

českých a československých premiérů od roku 1918 po naši 

současnost. Nabízí příběhy dam z doby prvorepublikové i 

období protektorátu, manželek komunistických předsedů vlády a 

nakonec i žen polistopadových premiérů, jejichž jména jsou 

ještě v živé paměti. Autor čerpal z dosud nezveřejněných 

archivních materiálů i osobních vzpomínek a rozhovorů a získal 

rovněž unikátní fotografický materiál. Ve zkrácené podobě 

kapitoly vyšly jako seriál v Magazínu Pátek Lidových novin. 


