
POHÁDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 
Amery, Heather: Kouzelný svět pohádek 

Nejkrásnější klasické pohádky z celého světa. Některé z nich jsou 

známé a velmi oblíbené i u nás.  

 

Awdry, W.: O mašince Tomášovi – 1. díl 

Příběhy o pilných a užitečných mašinkách.  

 

 

Bajky z celého světa 

Tato překrásně barevně ilustrovaná kniha vás 

zavede  

do světa známých klasických i moderních bajek, kde rozum vítězí nad 

hloupostí.   

 

 

Benton, Jim: Můj milý deníčku: druhý rok. Vzorný slušňáci, 

příšerný trapáci! 

Jmenuji se Jamie a už druhý rok si píšu deník. Ale ne abyste si ho 

četli! Je to totiž neslušné. Jsem teď na slušňáctví expertka. Do školy 

mám totiž připravit referát na téma Pravidla slušného chování. Čím 

víc o tom přemýšlím, tím víc jsem si jistá, že přehnaně slušní lidé 

jsou prostě nesnesitelní. Podle doktorů je slušňáctví nevyléčitelná 

nemoc. Když se ji totiž snaží vyléčit, slušňácký pacienti jim jsou tak 

vděční, že nosí jeden dárkový koš za druhým. A BÁC – ze slušňáků 

se vyklubou superslušňáci!  

 

 

Bond, Michael: Medvídek Paddington 

Příběhy zvídavého medvídka Paddingtona, který jedná i mluví jako 

člověk, ale i přes dobré vychování a způsoby má neuvěřitelný talent 

dostávat se nechtěně do malérů. Volně navazuje titul "Paddington se 

zabydluje“. 



 

Franková, Hermína: Čarodějnice bez koštěte 

Volné pokračování příběhu o čarodějnici Saxaně – hlavní hrdince 

knihy Dívka na koštěti. V hlavě Hermíny Frankové se honilo mnoho 

otázek: Copak asi dělá Saxana? Vrátila se do pohádkové říše? Nebo 

se provdala v lidském světě? Má děti? Tak si se Saxanou dala 

schůzku a zrodila se nová knížka! Setkáme se v ní se svéráznou 

babičkou Kateřinou, Nikou, Hankou, Lojzou a řadou dalších 

sympatických i podivných postav (taky baziliškem a bludičkami). 

Všechny jsou součástí příběhu plného překvapení a zvratů a všechny hrají ve vtipné a 

čtivé hře, které se říká život… Až knížku dočtete, kdoví, třeba si začnete víc všímat lidí 

kolem sebe.  

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda 

Dejte se do řešení případu se čtveřicí kamarádů: Kalle, Ferda, Štefka                 

a Ředkvičkaa jejich nezbytným „polovičním“ pomocníkem - psem 

Sedmikráskem.  

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a podezřelý ředitel 

Kdosi se vloupal do sborovny, ale kupodivu si odnesl jen dvě sklenice 

marmelády, hrníček na čaj a dvě knihy. Nový zapeklitý případ pro Kallovu 

detektivní kancelář se zpočátku vyvíjí slibně, protože Ferda v době činu 

viděl podezřelého muže, který se potuloval kolem školy. Je tu však jeden 

problém: podezřelý byl až nepříjemně podobný řediteli . 

 

Havel, František: Dětské Safari 

Básničky pro děti o zvířátkách. 

 

Hucklesby, Jill: Ztracený ježeček 

Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal!  

Malá Bibi najde na zahradě opuštěného ježečka. Spolu s rodiči 

vyhledají pomoc a pro zvířátko si přijede chovatelka ze záchranné 

stanice. Ježeček je v dobrých rukou, ale Bibi se po pichlavém 

kamarádovi začne stýskat...Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, 

kteří pomáhají zachraňovat zvířátka. 



 

Kautz, Gisela: Kamarádi v sedle 

Hlavní hrdinka - třináctiletá Asja - si tajně půjčí koně na projížďku. 

Kůň se však zraní a jeho léčba si vyžádá spoustu času i peněz. Asja 

řeší, jak zaplatí jeho léčbu, ale zároveň prožívá dobrodružství se 

svými kamarády. Nakonec se jim podaří odhalit i pachatele bankovní 

loupeže. 

 

 

 

Peroutková, Ivana: Anička na horách 

Jsou zimní prázdniny a Anička vyráží s kamarádkami Ditou a Juljou na 

chalupu do Jizerských hor. Veselá dobrodružství, která společně 

prožívají, jsou narušená příjezdem spolužačky Katky. Je nafoukaná, 

protivná a nic ji nebaví. A tak se Anička musí postarat, aby tyhle 

prázdniny nebyly nadobro pokažené! Volné pokračování knížek Anička               

a její kamarádky, Anička ve městě, Anička u moře.  

 

 

Seifert, Jaroslav: Maminka  

Půvabné vzpomínky na dětský svět a na maminku, která dokázala 

udělat domov krásným, oslovily nejednu generaci. Prosté                              

a jednoduché verše (např. Maminčina kytice, Mlýnek na kávu, Všední 

den, Dědečkův pohřeb, Vijío, Krabice na čaj, Domov... ) opěvují nejen 

dětství, ale především dobrotu, krásu, práci i únavu maminky a mluví 

ústy básníka za mnohé z nás.  

 

 

Sekora, Ondřej: Pošta v ZOO 

Ondřej Sekora je generacím čtenářů známý jako spisovatel, novinář             

a výtvarník, loutkoherec a sportovec, ale zejména jako jeden                         

z nejmilovanějších autorů knížek pro děti o dobrodružstvích Ferdy 

Mravence, ale i jiných hrdinů. Knížka Pošta v ZOO, která vyšla 

poprvé v roce 1963, seznamuje malé čtenáře se zvířátky, která 

zoologickou zahradu obývají, prostřednictvím dopisů, které si 

navzájem píší a posílají holubí poštou. Nechybí v ní laskavost, vtip 

ani poučení. 

 



 

Šinkovský, Martin: Lapálie v Lampálii 

V jednom městě je park. V tom parku je jeden zapomenutý 

kout. Roste tam starý košatý dub a stojí lampa. I ta je 

zapomenutá. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. 

Jejich Lampálie leží v místech, kam dopadá svit lampy 

a ani o fous dál. Jednoho dne se však stane něco 

zvláštního. Lampa zavrčí, zaprská, zabliká. Jen na chvilku, 

přesto si všichni uvědomiliblížící se nebezpečí. Jejich 

lampa může každým dnem zhasnout! Statečná Lampálice 

Zoja se tak vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou 

žárovku.Dobrodružné vyprávění pro začínající čtenáře je 

plné napínavých situací i veselých příhod. Zoja se setkává s dětmi, kteří se s ní pustí do 

hledání nové žárovky pro Lampálii. Jak dopadne střet s netopýrem? Kdy mají Lampálové 

den a kdy noc? Co ukrývá tatínkova kůlna? A kde vlastně Lampálie leží? 

Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka  

 

Werich, Jan: Deoduši: dospělé pohádky 

Příběhy, napsané po oblíbeném a úspěšném Fimfáru, jsou stejně 

tak nápadité, poetické i humorné, láska v nich vítězí nad nenávistí, 

vstřícnost nad arogancí, statečnost nad zbabělostí, dobro nad zlem. 

Jak už to v pohádkách bývá, ale zde čtenář silně vnímá duši 

moudrého klauna, který je psal v čase pro něj nelehkém. Přesto 

nás Werichovy pohádky znovu a znovu okouzlují a stále se k nim 

chceme vracet.  

 

 

Zvířátka v přírodě 

Roztomilé příběhy ze zvířecí říše, pro nejmenší děti.  

 

 

 

Žáček, Jiří: Moje první čítanka 

Tato čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, se kterým 

se děti seznámily ve Slabikáři. Dále obsahuje pohádky, básničky, 

hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Na závěr se kniha věnuje 

nácviku čtení některých slov. 

 



 

KOUZELNÁ KRABIČKA POHÁDEK 

Albee, Sarah: O Čekance: příběh o lásce 

Baicker, Karen: O rybářovi a jeho ženě: příběh o spokojenosti 

Barkan, Joanne: O jedenácti labutích: příběh o vytrvalosti 

Beason, Suzanne: O Červené Karkulce 

Hawksley, Julie: Tři malá prasátka: příběh o pracovitosti 

Monmouth, Jane: Mášenka a tři medvědi: příběh o ohleduplnosti 

Price, Sarah: Popelka: příběh o laskavosti 

Snyder, Margaret: Císařovy nové šaty: příběh o domýšlivosti 

    

 

 

 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

Bushnell, Candace: Džungle rtěnek 

NICO O’NEILLYOVÁ je šéfredaktorka časopisu Bonfire a chystá se převzít 

celé mediální oddělení. Má hvězdnou budoucnost, úspěšného manžela                   

a dospívající dceru, pro kterou by udělala cokoli – ale z manželství se už 

dávno vytratila romantika, a proto se snaží najít ji v náručí mladšího muže. 

WENDY HEALYOVÁ je ředitelka filmové společnosti Parador Pictures                      

a matka tří dětí. Manžela prakticky živí, nicméně jí vyhovuje, že se on 

dokáže postarat o děti a jí zbývá dostatek času na práci. Celý svět se jí 

hroutí ve chvíli, kdy ji manžel zničehonic požádá o rozvod.VICTORY 

FORDOVÁ, jedna z nejúspěšnějších módních návrhářek v New Yorku, je                        

i ve svých třiačtyřiceti letech nenapravitelný snílek, ale sotva dokáže držet krok se svými ideály. 

Poté, co naváže vztah s výstředním padesátiletým milionářem, začne zpochybňovat nejen 

existenci pravé lásky, ale i postavení úspěšné ženy ve světě byznysu.Hrdinkami románu jsou opět 

úspěšné ženy, s jakými jsme se již setkali v autorčiných předešlých románech. Pro tyto čtyřicetileté 

dámy, nerozlučné přítelkyně, kterým Bushnellová přisoudila tradiční mužské role, je nejdůležitější, 

aby se ve svém oboru udržely na vrcholu. A protože kariéra je pro ně nadevše, zdánlivě 

bezvýchodné situace vyřeší a tvrdě jdou za svým cílem.  

 

Deaver, Jeffery: Prázdné křeslo 

Věhlasný tělesně postižený kriminalista Lincoln Rhyme přijíždí se svou věrnou 

spolupracovnicí a milenkou Amélií Sachsovou do Severní Karolíny, aby se zde 

podrobil vysoce riskantní operaci, která by mu mohla navrátit hybnost. Krátce 

po příjezdu se na Rhyma obrátí s žádostí o pomoc šerif nedalekého městečka, 

v němž byl zavražděn mladý chlapec a uneseny dvě dívky. Celý případ 

provázejí velmi podivné okolnosti, a tak se Rhyme s Amélií nechají zlákat ke 

spolupráci. Proti nim však tentokráte nestojí profesionální zabiják ani geniální 

psychopat, ale nevyzpytatelný šestnáctiletý chlapec, vysmívaný celým 

městečkem pro svůj vzhled, prazvláštní chování a chorobnou posedlost hmyzem. Nejzdatnějším 

Rhymovým soupeřem se ovšem nakonec nestává „Hmyzoun" ani jeho tělesné postižení, nýbrž 

protivník z nejsilnějších: Amélie Sachsová. Ta se totiž nespokojuje s rutinním dopadením 

předpokládaného pachatele a pouští se do velmi riskantního pátrání na vlastní pěst, při kterém 

postupně vycházejí najevo nové a nové roztodivné okolnosti zprvu zcela jednoznačného případu. 

Oba hlavní hrdinové tak nyní stojí proti sobě. Avšak zvítězit může pouze jeden. 



Hodrová, Daniela: Perunův den 

Příběhy čtyř spolužaček ze školy v Perunově ulici v Praze naznačují 

duchovní proměny polistopadového období. Herečka, úřednice z Hradu, 

pokladní v divadle a invalidní žena na vozíčku se léta nestýkaly a náhle je 

osud v době Kazatele budoucí spásy svede dohromady. I jména spolužaček 

– Marková, Matoušová, Lukášová a Janů – symbolizují novodobé 

evangelium, které zasahuje Prahu v posledních letech.  

 

Hodrová, Daniela: Ztracené děti 

Román o hledání vlastní identity osamělé ženy je strukturován jako mozaika 

snů a útržků vzpomínek.Psychicky labilní, bývalá učitelka, kterou opustila 

dospívající dcera, se pokouší pochopit sama sebe. Pátrá ve vzpomínkách 

po skutečných pohnutkách svého chování, skládá své sny i drobné příhody, 

které ji potkávájí v nové roli pečovatelky o staré lidi. Její osud se prolíná se 

zážitky příbuzných, zejména babičky , s osudem sousedů i opečovávaných 

důchodců, s příběhem jejího vršovického léčitele , to vše je v kontrapunktu 

provázeno záznamy snů její dcery. Děj složitě komponovaného a čtenářsky náročného 

textu se odehrává opět v autorce důvěrně známém prostředí Vinohrad. 

 

Koubková, Zuzana: Rytíř zelené růže 

V srpnu 1278 v bitvě na Moravském poli zahyne Přemysl Otakar II. 

Královna-vdova Kunhuta není s to obnovit pořádky ani ochránit syna, 

následníka trůnu Václava, který je držen v zajetí. Kunhuta se uchýlí do 

Hradce a zoufá si. Na hradě se objeví krásný rytíř s nezkrotným 

temperamentem - Záviš z Falkenštejna. Příběh vášnivé lásky Kunhuty                  

a Záviše se odehrává v dramatických kulisách bojů o moc mezi rody. 

"Nezranitelný černokněžník" Záviš se spolu s Hynkem z Dubé pokusí 

sjednotit zemi a vrátit na trůn krále, jejich nepřátelé však dál intrikují. 

Vášnivý, ctižádostivý velmož Záviš se ale ani po smrti královny nehodlá vzdát…  

 

 

 



Nejlepší světové čtení  

Clarková, Mary Higgins: Dřív než ti řeknu sbohem 

Ryan, Chris: Hlídač 

Hannah, Kristin: Letní ostrov 

Iles, Greg: 24 hodin 

 

Nejlepší světové čtení  

Deaver, Jeffery: Prázdné křeslo 

McGregorová, Elizaberth: Dítě ledu 

Nichol, John: Jasný cíl 

Graysonová, Emily: Observatoř 

 

Nejlepší světové čtení  

Higgins, Jack: Spojka z bílého domu 

Kowalski, William: Eddieho Bastard 

Graftonová, Sue: N jako nástraha 

Dickinson, Matt: Riskantní podnik 

 

Nejlepší světové čtení  

Patterson, Richard North: Nebezpečné místo 

Clarková, Higgins, Mary: Patříš mi 

Pilcherová, Rosamunde: Zimní slunovrat 

Marshall, James Vance: Bílá tma 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 

Lees, Christoph: Těhotenství v otázkách a odpovědích 

V oboru porodnictví je mnoho nového: ultrazvuková vyšetření, 

diagnostika genetických a chromozomálních vad, prenatální péče, 

nové, přirozenější způsoby porodu... O všem se dozvíte z této knihy, 

která je sestavena formou otázek a odpovědí. Srozumitelně, za 

pomoci barevných vyobrazení, vás bude orientovat v záležitostech 

kolem těhotenství a porodu, které určitě zajímají všechny budoucí 

rodiče.  

 

Marek, Vlastimil: Nová doba porodní 

V České republice porodí své dítě každý rok kolem 100 000 žen. Jen 

některé z nich ale prožijí porod, na který mohou vzpomínat v dobrém. 

Ne snad proto, že porod musí být nutně utrpením, ale spíše proto, že 

jim personál porodnic nedokáže vyjít vstříc, neposkytne jim potřebné 

informace a nevyslyší jejich přání. Těhotenství není nemoc. Přesto 

jakmile otěhotníte, stáváte se pacientkou. Samotný porod v podání 

českých lékařů – porodníků, vypadá jako operace, na kterou se pak 

ženy snaží co nejrychleji zapomenout. Málokterá z nich je ovšem předem informována                    

o tom, jaké negativní důsledky může takováto „operace“ mít nejen pro ni a pro její dítě, ale 

ve svých důsledcích i pro celou společnost. Ukazuje se stále jasněji, že tzv. normální 

(rozuměj medicínský) porod je přitom ve svých důsledcích, přes veškeré proklamace                       

o péči o rodičku a dítě, dražší a nebezpečnější, než porod přirozený  

 

 

 

 

 

 



 

Pařízek, Antonín: Kniha o těhotenství 

Publikace srozumitelně a přehledně popisuje zásady 

plánovaného rodičovství a způsoby přirozeného                           

i umělého otěhotnění. Po týdnech a měsících od prvních 

okamžiků těhotenství sleduje změny, které nastávají                    

v těhotné ženě, vývoj zárodku a později plodu. Nové 

vydání knihy je navíc rozšířeno o unikátní embryologické 

fotografie. Předporodní péče, která je v České republice 

na velmi vysoké úrovni, je spojena s informacemi                          

o správných hygienických návycích a životosprávě 

těhotné ženy. Nově jsou doplněny informace o cvičení 

těhotných žen a zejména o používání volně dostupných 

léků v těhotenství. 

Podrobně je popsán porod, ať již přirozený nebo operační, císařský řez apod. Pečlivě                    

a v celé své šíři jsou probrány všechny dnes známé postupy v tišení bolestí u porodu, od 

metod nefarmakologických až po epidurální analgezii. V kapitole o šestinedělí je brán 

zvláštní ohled na informace o příznivém vlivu kojení na dítě, připojena je nová kapitola                  

o očkování dětí. S ohledem na fakt, že asi u jedné třetiny těhotných žen se vyskytnou 

nepravidelnosti, jsou zmíněny i některé příčiny rizikového těhotenství a nepravidelně 

probíhající porod a šestinedělí. Dosud nikdy nebylo lidstvo v situaci, že by se děti mohly 

rodit pouze rodičům, kteří si jejich narození skutečně přejí - proto jsou na závěr kapitoly               

o těhotenství zařazeny i základní informace o prostředcích a metodách moderní 

antikoncepce. Kniha je dále rozšířena o popis vývoje dítěte do dvou let jeho věku. 

Text je doplněný o zajímavé a názorné ilustrace, obrázky a fotografie, včetně unikátních 

záběrů českých celebrit a sportovních párů, jejichž potomkům autor pomáhal na svět. 

První vydání publikace bylo v roce 2006 oceněno Charvátovou cenou v oboru 

popularizace vědy (cena Nadačního fondu dr. Paula Adriana Jana Janssena). 

 

 

 

 


