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Beletrie pro děti a mládež 

 

 

Skrytá slovíčka 

Kniha určená pro první čtení předškoláčků, případně prvňáčků. Některá slova 

jsou nahrazena obrázky k lehčímu porozumění textu. 

 

Blyton, Enid: Záhada zelené rukavice  

Druhý titul šestidílného detektivního seriálu Záhad má stejné hrdiny. Rogera, 

Dianu, vtipálka Pajdu, statečného a dobrodružného přítele Barnyho a 

neustále se škorpící zvířata, psa Ťulpu a opičku Mirandu. Začínají 

velikonoční prázdniny a děti se těší, jak siužijí. Když se u nich ubytuje nudný 

podivínský strýc Robert, zdá se, že prázdniny budou zkažené. To ale děti 

netuší, že se od strýčka dozvědí o podivné loupeži vzácných listin!  

 

Goscinny, René: Nové Mikulášovy průšvihy. Polívka nemá rád zmrzlinu. 

Malý Mikuláš se loučí! Závěrečný díl série o nestárnoucím školáčkovi a jeho 

kamarádech – Celestýnovi, Vendelínovi, Viktorínovi, Albínovi, Kryšpínovi, 

Jáchymovi a Fridolínovi. Zcela nové příběhy z pozůstalosti svého otce 

připravila dcera Anne Goscinnyová. A že opravdu nezestárly! Vždyť stejně 

jako tehdy platí ta samá pravidla pro klukovské hry na piráty a toreadory, 

každý ví, že koulovačky se nemají odkládat, protože sníh do druhého dne 

zaručeně roztaje.  



Kišimoto,Masaši: Naruto. Naruto Uzumaki 

Stát se nejlepším nindžou na světě není věc snadná, dokonce ani když 

nejste obecně zatracovaný outsider, který má v sobě zapečetěného 

devítiocasého démona, jenž kdysi málem srovnal se zemí celou 

nindžovskou vesnici. Naruto je však pevně odhodlaný splnit si tento sen 

a vzdát se za žádných okolností nehodlá. Nejspíš proto, že neví, co to 

slovo znamená (a prakticky určitě ho nedokáže správně napsat). 

 

Niňaj, Jaroslav: Řecké báje – Úranos 

Úranos – první z řeckých bohů. Jeho zásluhou se Země zazelenala, stvořil 

totiž všechny rostliny. Jeho vláda však skončila ne právě slavně – svrhl ho 

vlastní syn Kronos. 

 

Petiška, Eduard: Pohádková čítanka 

V knížce POHÁDKOVÁ ČÍTANKA je mnoho krásných bajek, pohádek a 

příběhů pro děti. 

 

Rufledt, Hubertus: Alisik: Podzim 

Jmenuji se Alisik. Já vím, že to víte, protože to mám napsané na hrobě. Co 

vlastně jsem, nějaký upír? Jenom proto že bydlím v hrobce a když vyjde 

slunce, tak zmizím? Propána, ne a ne. Kdepak? To jsou mi fóry. No ale… co 

teda vlastně jsem?   

Jedné noci se Alisik probudí na hřbitově. Snaží se utéct, ale rychle zjistí, že 

ji nikdo nevidí, nikdo se jí nemůže dotknout a nikdo jí nedokáže pomoct. To proto, že Alisik 

je mrtvá. A co hůř, uvězněná mezi dvěma světy, mezi nebem a peklem, čekající na svůj 

rozsudek. Ale bude to ještě mnohem horší. 

 

Sakai, Stan: Usagi Yojimbo. Ronin 

Příběh Usagiho Yojimba se odehrává v Japonsku na počátku 17. století. Éra 

občanských válek pomalu doznívá a šógun pevně chopil moci. Společenská 



třída samurajů vládne celému kraji a ve svém počínání se řídí válečnickým kodexem cti 

zvaným bushido. Je to čas utichajících nepokojů a politických intrik. Touto zemí putuje 

samuraj bez pána zvaný Miyamoto Usagi. Kniha, kterou právě držíte v ruce, zachycuje 

začátek jeho hrdinské cesty. A jak známo, začátky bývají težké. Obzvláště, když Usagimu 

stojí v cestě krvežízniví démoni, krtčí ninjové, zloději koní, chladnokrevní vraz, dětské 

lásky... Ale také nebezpečný slepý masér Zato a lovec lidí Gen. Nad vším se navíc vznáší 

temný přízrak v podobě lorda Hikijiho. 

 

Tavner, Gill: Rozum a cit 

Marianne hledá muže, který by byl stejně temperamentní jako ona; Elinor je 

zamilovaná do kultivovaného, uhlazeného Edwarda Ferrarse. Jejich mladší 

sestra Margaret sleduje všechny radosti i strasti, kterými Elinor a Marianne 

procházejí. Je Marianne příliš vřelá, nebo Elinor příliš chladná? Čí příklad by 

měla Margaret následovat? 

 

Toman, Valdemar: Básničky s hádankou 

 

 

Tůma, Ondřej: Zvířátka v lese 

Překrásné básničky z lesa s nádhernou ilustrací. 

 

 

 

Vokolek, Václav: Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin 

Kniha je určena starším dětem zajímajícím se o historii, ale zejména 

malým fantastům příslušné literatury, tedy ságy Pána prstenů či 

Harryho Pottera. V Lovcích záhad je vše nadpřirozené docela 

přirozené, fantastické tu splývá s reálným. A tak se čtenáři spolu s 

lovci záhad setkají s tajemnými bytostmi, obry, upíry, čarodějnicemi, 

trpaslíky, draky a třeba i Velkou Bytostí. Nad vším v knížce vládne 



Kamenný kocour, jenž se ve skutečnosti nachází v kostele pod levínským hradem a mikdo 

netuší, jakou má moc. Jeho existence prozrazuje, že v knize plné fantazie najde dětský 

čtenář mnoho zajímavých historických faktů, které mu nenásilně přiblíží dějiny naší země. 

Takže je to také knížka poučná. Vše se odehrává na několika českých zříceninách kdysi 

slavných hradů a podkladem příběhů jsou nejstarší vrstvy místních pověstí, doposud 

nepříliš známých. A nesmíme zapomenout na humornou stránku jinak strašidelných 

příběhů. Vtipná zrnka jsou kořením této knížky pro děti.  

 

Young, Skottie: Rocket: chlupatý a nebezpečný 

Rocket je možná hrdinou, zachráncem vesmíru, ochráncem nevinných 

a objektem vášní všech žen v okolí, ale není mu to nic platné, když je 

obviněný z vraždy a vržený do vězení! Nezbývá mu, než se odtamtud 

dostat a – s policií a lovci lidí za zády – se, spolu se svým parťákem 

Grootem, pustit do hledání skutečného viníka. Dokáže ho najít dřív, 

než z něj bude mývalí čapka? 

 

Závadová, Kateřina: Pohádkový slabikář 

Jednoho dne si abeceda řekla, že už nebude sedět ve školním 

slabikáři, a rozprchla se do pohádek. Každé písmeno si vybralo 

pohádku a šup! - skočilo do knížky. Všechna písmenka chtěla zůstat u 

Červené karkulky, ale nakonec se dohodla: některá přeběhla k 

Vybíravé nevěstě, jiná k Šípkové Růžence a další k Ošklivému káčatku. 

A na konci každé pohádky pro vás, milí čtenáři, připravila překvapení.  

 

 

 

 

 

 



Beletrie pro dospělé 

Ty, která píšeš: čítanka současné české ženské povídky 

Čítanka současné české ženské prózy, kterou v koedici chystají 

nakladatelství Artes Liberales a Galerie Vltavín, má za cíl 

představit porevoluční prozaickou tvorbu českých autorek, 

především jejich tvorbu povídkovou. Generační rozpětí od 

nejmladších a mladých přes středněgenerační po starší autorky 

zajišťuje knize široké spektrum poetik, stylů i témat. Publikace 

představí díla cca dvaceti autorek, jejich texty budou doplněny 

autorskými medailony a portrétními snímky spisovatelek. Mezi 

zastoupenými autorkami se objeví (řazeno abecedně): Svatava 

Antošová, Irena Dousková, Sylva Fischerová, Markéta Hejkalová, Kateřina Kováčová, 

Hana Pachtová, Iva Pekárková, Nataša Reimanová, Kateřina Tučková, Magdalena 

Wagnerová ad.  

 

Blómkvist, Stella: Vražda v televizi 

Detektivní příběh ze světa masmédií. Islandští diváci jsou šokováni. 

Známý kulturní pořad tentokrát dopadl zcela jinak, než si představovali. 

Přímo před televizními kamerami byla totiž spáchána vražda. Uprostřed 

vášnivé diskuse se totiž známá moderátorka zhroutila mrtvá na desku 

stolu poté, co se napila vody ze sklenice. Hlavní podezřelou je Ásta, žena, 

která sklenici postavila na stůl a která se s mrtvou dobře znala...  

 

Brett, Simon: Prevítem snadno a rychle 

Jste už zkušení rodiče a myslíte si, že víte, co vaše batole potřebuje: jíst, 

spát, pochovat, vyměnit plenky. Nebo se rozplýváte nad prvním přírůstkem 

do rodiny a domníváte se, že váš mateřský (otcovský) instinkt vám říká, co 

si vaše miminko myslí a přeje. Jste na omylu. Batolata nejsou roztomilá a 

bezbranná. Batolata jsou cílevědomá stvoření, kterým je to vaše žvatlání k 

smíchu, ale neprozradí se ani náznakem, protože je to pro ně výhodné. 



Tato kniha vám však otevře oči, ať chcete nebo ne. Teprve díky ní pochopíte, že každé 

dítě je od narození především prevít, a že je potřeba být stále ve střehu a nepodléhat jeho 

lstivě roztomilým úsměvům, nemotorným pohybům a sladkému broukání. A nestěžujte si 

pak, že jsme vás nevarovali.  

 

Brett, Simon: Kdo to tady chodí! 

Druhý rok úspěšného Prevíta. Svět okolo skýtá mnohem rozmanitější 

možnosti, jak dospělé pořádně vytočit, jak jim nahnat patřičný strach a 

užít si přitom namálo legrace. Drobné ústrky ze strany dospělých přeci 

jen pocítí. A co teprve hrozba, že by snad na cestě mohl být další prevít?  

 

Brett, Simon: Další prevít? Jen to ne! 

Třetí část úspěšné série nahlížející z nezvyklého úhlu rodičovské 

starosti s batoletem. Malý prevít, který v předchozích dílech šikanoval a 

zcela zotročil své rodiče a domácí kočku, musí čelit nové výzvě, jež 

ohrožuje jeho dosud výsadní postavení: nyní proti němu nestojí jen On 

a Ona, ale také nový sourozenec. Jak se náš malý hrdina vyrovná s 

novými protivenstvími? Nepochybně jako pravý prevít! Někdo bude 

škaredě litovat, ale to už bude pozdě!  

 

Canfield, Jack: Slepičí polévka pro lidskou duši. Jaká matka, taková dcera 

Tato kniha předkládá čtenářům to nejlepší, co na téma matka a dcera 

během patnáctileté existence série vyšlo. Patří k nejprodávanějším 

knihám, věnovaným roli matky a dcery. Jak často jste zažili, že 

pubertální dívenka se urazí, ale současně se tajně usměje, když jí 

někdo řekne, že vypadá nebo se chová jako její matka? Otcové, bratři a 

přátelé jen nevěřícně vrtí hlavou, protože děvčata se zákonitě "mění ve 

své matky".  

 

 

 



Carter, Chris: Já jsem smrt 

Ve svém sedmém příběhu se detektiv Robert Hunter opět setkává se 

svým parťákem Carlosem Garciou nad případem dvacetileté ženy, 

jejíž mrtvola je nalezena v bizarní pozici na trávníku poblíž 

losangeleského letiště. Pitva prokáže, že oběť byla mučena a 

usmrcena mimořádně trýznivým a vynalézavým způsobem - a také 

se objeví vzkaz, který vrah v jejím těle zanechal. Takřka hned se 

najde i další tělo a Hunter se pouští do boje s časem, aby dostihl a 

zneškodnil netvora, jehož minulost skrývá temné tajemství - 

predátora, který má jedinou neukojitelnou touhu: zabíjet. 

 

Donátová, Uljana: Taková ženská jako já 

Evelína a Johana mají dost důvodů se nenávidět – zamilovaly se totiž do 

jednoho muže. Nyní však mají dobrý důvod spojit síly. Věc má ovšem 

háček. Evelína se krátce po své smrti objeví u Johany jako duch. A v 

téhle neobvyklé situaci, která s sebou nese řadu komických příhod, se 

zrodí přátelství...  

 

Filip, Ota: Tři škaredé středy a sedm dalších elegií o zlých dnech 

Tři škaredé středy zasáhly způsobem krutým do života starší generace a rozvrátily osudy 

milionů lidí, okradly je o velkou část mládí a většinu z nás o čtyři desetiletí, v nichž jsme o 

sobě nemohli rozhodovat sami: Ve středu 15. března 1939 obsadil 

Hitlerův wehrmacht zbytek Československa, ve středu 25. února 1948 

ukončila komunistická strana vývoj poválečné československé 

demokracie a za ranního svítání ve středu 21. srpna 1968 k nám 

vpadlo pět vojsk. Ota Filip nachází tuto podivuhodnou kalendářní 

shodu a strhující literární formou popisuje tyto "škaredé středy" 

prožité v Praze a v Ostravě doslova na vlastní kůži. Rozený vypravěč 

Filip však s haškovským humorem a ironií líčí i jiné hořké příběhy ze 

svého života. Mezi takové elegie čili žalozpěvy počítá i svá salcburská 

setkání s Lídou Baarovou a s jejími neuvěřitelnými proměnami. 

 



Gordon, Noah: Poslední žid 

V roce 1492 je Španělsko ovládáno inkvizicí. Její útok proti židovskému 

obyvatelstvu dosahuje rozměrů holocaustu. Statisíce židů jsou vyhnány 

ze svých domovů. Třináctiletý chlapec je svědkem smrti svého otce a 

bratra, ale raději, než by zapřel víru, vydává se na útěk přes celou zemi... 

Na jeho konci ho čeká svoboda, láska a kariéra doktora a léčitele.  

 

Gortner, C. W.: Marlene 

Krásná, talentovaná a neobyčejně přitažlivá Marie Magdalene Dietrich 

působí vznešeně a nedosažitelně, přesto výčet jejích milenců a milenek 

je skutečně impozantní. Možná tak chce zapomenout na to, že ji miliony 

krajanů k smrti nenávidí. Pod slupkou zářící mondény se však skrývá 

nevyrovnaná žena, která – jak se zdá – přes veškerou slávu stále hledá 

štěstí...  

 

Chalupová, Lenka:  Liščí tanec 

Byla přesvědčená, že její dospělé děti mají mezi sebou pěkné vztahy. 

Ale mýlila se. Nebo si to namlouvala, Dost možná si své děti jen slepě 

idealizovala… K osmdesátým narozeninám si bývalá učitelka Hermína 

Foretová přála jediné: strávit se syny a dcerou týden v hájence pod 

svatým Hostýnem, kam s nimi jezdila v čase jejich dětství. Jenže právě 

tam se všem oživí vzpomínky na tragédii, při níž rodina přišla o svého 

nejmladšího člena – pětiletého Prokopa. Jeho červená plyšová liška, 

kterou dostal v roce 1975 od rodičů k pátým narozeninám, začíná po 

letech rodinu děsit. Čeká na ně v hájence, aby sourozencům i jejich 

matce připomněla hrůznou minulost. Stará, vypelichaná hračka – která před dvaačtyřiceti 

lety nedobrovolně tancovala liščí tanec – je provokuje, dráždí a rozděluje. Se svou 

minulostí se pak musí všichni naučit žít, i když se rozjedou zpět do svých domovů. A stejně 

jako v dávných sedmdesátých letech, i teď platí, že někdo z nich za to zaplatí životem…  

 

 

 



Kingsolverová, Barbara: Lakuna 

Román vypráví o dramatických letech první poloviny 20. století, o 

obrovských proměnách, které zasáhly celý svět, a o tom, jak se dějiny 

mohou podepsat na osudu jednoho konkrétního člověka, který je do 

tohoto pohnutého děje zatažen a jemuž nezbývá než se s tím nějak 

vyrovnat... Protagonistou je fiktivní americký umělec Harrison 

Shepherd, který se vydává na obtížnou cestu za hledáním vlastní 

identity. 

 

Nepil, František: Lipová alej 

Půvabný průvodce po naší vlasti včetně Slovenska je vyprávěný 

autorovou noblesní češtinou. Formou glosované lyrické vlastivědy se 

autor obrací především na dětské čtenáře, kterým přibližuje některé 

události a některé kouty bývalého Československa. Fejetony, črty a 

drobné úvahy kladou důraz na sounáležitost s minulostí země, 

objevují její zapomenuté krásy a na závěr se autor vyznává z lásky k 

mateřskému jazyku.  

 

Ryška, Vladimír: Svět bílého boha 

Takřka ze dne na den se mladík David ocitne spolu s přítelkyní v 

Thajsku. Jejich klidný život naruší deník pohřešovaného studenta Matta 

Brianta. David prostřednictvím deníku vstupuje do světa kmene Akhaů, 

intenzivně ovlivňovaného agresivní rozvojovou a misijní „pomocí“. 

Skutečnosti, které David postupně objevuje, překračují nejen veškerou 

míru fantazie, ale představují i ohrožení života… Málokdo pochybuje o 

potřebě pomoci lidem v nouzi. Svět bílého boha však odkrývá, co vše 

tato pomoc může znamenat. Autor tak přináší nejen podrobnosti o exotickém domorodém 

etniku, ale vypráví i příběh s detektivním pátráním a šokujícím odhalením. Kniha je 

zneklidňující výpovědí o lidech, do jejichž životů vstupuje modernizace a rozvojová 

„pomoc“, a poskytuje hodnotný doklad o podobě současného globalizovaného světa. 

Tématu se věnuje i vynikající snímek Zajatci bílého boha autorů Tomáše Ryšky a Steva 

Lichtaga, oceněný na řadě mezinárodních filmových festivalů.  



Sandford, John: Pohřebiště obětí 

Je večer čtvrtého července a Layton Burns junior konečně našel 

vhodné místo, kde se může poprvé pomilovat se svou dívkou. Je to 

opuštěná farma uprostřed kukuřičného pole. Je tu hezky a ticho, jen 

tu něco velice páchne… Hoch se o puchu zmíní zástupci šerifa a ten 

po prohlídce pozemku objeví něco strašného – v zásobníku na vodu 

je nacpáno tělo. Pak objeví další a další. 

Než se případ dostane k Lucasi Davenportovi, najde policie patnáct 

mrtvol. A jako by to nestačilo, Lucas učiní při pátrání vlastní zneklidňující nálezy. Oběti byly 

zabíjeny vždy během léta, každý rok jedna. Jak to, že je nikdo nepostrádal? Jisté je, že 

vrah musel být místní. Možná to byl někdo, koho sousedé vídali každý den. 

 

Shelley, Mary: Frankenstein (česko-anglická kniha) 

Světově proslulý hororový román. Dramatický příběh vynálezce a jeho 

vynálezu. Mladý vědec Viktor Frankenstein stvoří umělého člověka, 

monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou. Umělý člověk svou 

obrovskou sílu po prvních trpkých zkušenostech zasvětí mstě a zkáze. 

Zloba je směřována hlavně proti rodině jeho tvůrce – vynálezce 

Frankensteina.  

 

Sittenfeld, Curtis: Pýcha, předsudek a seznamka 

Jak těžké je najít toho pravého? A jak obtížné je napsat moderní verzi 

slavného románu? Inteligentní příběh americké autorky dokazuje, že 

obojí je možné. Vtipná kniha potěší všechny milovníky Jane Austenové, 

ale snadno si získá i čtenáře, kteří původní dílo neznají… V rodině 

Bennetových je pět dcer, ale žádná dosud nenašla muže svého srdce. 

Novinářce Liz je osmatřicet, jogínce Jane o dva roky víc, zakřiknutá 

Mary myslí jen na studium a mladé dívky Lydia a Kitty jsou příliš 

zaměstnané dietami, než aby si našly práci. Matka rodu paní Bennetová je celou situací 

zneklidněna a všechno se jenom zhorší, když pan Bennet dostane infarkt. Na obzoru se 

však nečekaně objevuje sympatický lékař Chip Bingley, který se k nesmírné radosti paní 

Bennetové uchází o Jane. A co jeho rezervovaný přítel Fitzwilliam Darcy? Padne i jemu 

některá z dcer do oka?  



Naučná  pro děti a mládež 

Ilustrovaný slovník anglicko-německo-český 

Ilustrovaný slovník zábavnou a přitažlivou formou přibližuje dětem anglický 

a německý jazyk a podněcuje jejich chuť k poznání cizích jazyků. Výrazy 

ve slovníku – barvy, dny v týdnu, měsíce, roční období, čísla nebo členy 

rodiny - jsou řazené podle anglické abecedy.  

 

Feertchaková, Sonia: Encyklopedie pro dívky 

Encyklopedie obsahuje 174 abecedně řazených hesel a řeší nejen 

výlučně ženské záležitosti, ale i jiné věci - vždy ale z hlediska dívek. 

Dává praktické rady, jak si zorganizovat čas, jak se bavit, jak o sebe 

pečovat, jak být spokojená sama se sebou. Nabízí náměty k přemýšlení 

a k pochopení sama sebe i ostatních lidí. Odpovídá na otázky, na které ti 

nikdo neodpovídá. 

 

Harrington, Paul: Tajemství pro mladé 

Světově proslulý americký bestseller Tajemství ovlivnil životy mnoha lidí. 

Stačí POŽÁDAT, VĚŘIT a PŘIJMOUT, a kolem vás se začnou dít větší i 

menší zázraky. Tak to aspoň tvrdí autor Tajemství pro mladé, knihy, která 

zpracovává myšlenky obsažené v původním bestselleru zábavným 

způsobem, blízkým mladým čtenářům.  

 

Naše planeta : malá encyklopedie školáka 

Knížka Naše planeta potěší každého zvídavého dětského čtenáře. 

Uvnitř knihy nalezne malý badatel kapitoly zabývající se např. vznikem 

země, zemětřesením, sopečnou činností, počasím či jednotlivými 

světadíly. Dostane srozumitelné odpovědi na základní otázky týkající se 

naší planety. Čtivý text je doplněn spoustou zajímavostí a názorných 

ilustrací.  



Naučná  pro dospělé 

Kiedroňová, Eva: Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné 

manipulace s novorozencem a malým dítětem 

Vzhledem k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte v 

nejranějším věku mají rodiče, je kniha věnována zejména jim. 

Čerpat z ní ale mohou také dětské a ženské sestry, které se 

věnují předporodním kurzům, novorozenecké sestry, které 

po narození dítěte pravidelně poskytují informace rodičům, 

zdravotní sestry, které pracují s kojenci v nemocnicích nebo 

kojeneckých ústavech, dětští lékaři soustavně sledující vývoj 

dětí v poradnách, rehabilitační pracovníci zabývající se 

rehabilitací kojenců a batolat, ale také pracovnice 

mateřských center a instruktorky baby klubů, které se věnují 

programům pro nejmenší děti. 

 

Maurer-Mathison, Diane: Magie papíru 

Papír je nejdostupnější výtvarný materiál. Můžeme ho 

skládat, stříhat, barvit, vyrábíme z něj přáníčka, tvoříme z něj 

koláže. Přehledné a praktické návody na práci s papírem s 

využitím běžně dostupných barev a pomůcek zahrnují řezání 

a stříhání papíru, výrobu ručního papíru a kašírování. Kniha 

představuje řadu technik barvení papíru – mramorování, 

batiku, tisk, postřik nebo šablonování. Mnohé náměty na 

barvení a zdobení papíru lze využít i při dekorování textilu. 

Část věnovaná stříhání a lepení papíru představuje náměty 

na ozdobné stáčení papíru, tvorbu barevných ornamentů složených z výstřižků nebo 

vytváření ozdobných papírových objektů. Kniha zaujme děti od 11 let a dospělé se zájmem 

o výtvarné techniky.D. Maurer-Mathison je uznávaná odbornice na uměleckou tvorbu z 

papíru. Je autorkou řady knih o uměleckém využití papíru, její tvorba je vystavena v 

několika světových muzeích. 


