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Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?                
(vyšel v únoru 2016) 

Mlynářská stezka aneb výlet za moučnými červy, sobota 24. 4. 2016 



VÝSTAVKY 
Každý měsíc jsem pro vás nachystala výstavu zajímavých knih na určitá témata. 

Knihy jsou vystaveny na stolečku a můžete si je kdykoliv půjčit domů.  

 

 

 

 



POHLEDNICE PRO 
ŠŤASTNÝ ÚSMĚV 

 

Děkuji všem, kdo se do sbírky aktivně 
zapojil.  

Sbírka je pozastavena (zrušena), osmiletá 
Adélka podlehla své těžké nemoci. 



Napsali o nás: Zlobice, ročník 23, č. 2 / únor, s. 14 

 

 



Napsali o nás: Duha, č. 2 / 2016 

 



NOVINKY ÚNOR 2016 
Tyto knihy nejsou NOVÉ rokem vydání, ale tím, že jsme je NOVĚ jako DARY dostali 
z Městské knihovny v Kuřimi (únor 2016).  

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
Bellemare, Pierre: Já se pomstím! 

Touha po pomstě provází lidstvo od dávnověku a může nabývat 

nejrůznějších forem. Kniha přináší čtyřicet skutečných příběhů,                               

v nichž pomsta, někdy velmi rafinovaná, hraje hlavní roli. 

 

Boccaccio, Giovanni: Dekameron  

Soubor jednoho sta povídek, podobenství a příběhů velkého renesančního básníka. Deset 

mladých Florenťanů, tři dámy a sedm pánů, se rozhodlo před morovou ranou utéct z města             

a schovat se na venkovském sídle. Večery si krátili vyprávěním humorných, poučných, ale                

i erotických příběhů. Do dnešních dnů je výtečným zdrojem informací o tehdejším životě                  

v Itálii, o radostech a strastech renesančního člověka a samozřejmě také o lásce, která může 

mít mnoho podob. 

 

Brožíková, Helena: Rošáda 

Poklidným životem doktorky Kláry z psychologické poradny zamíchá jeden 

zmatený telefonní omyl. Vyděšená holčička ji prosí o pomoc, ale než se k ní 

Klára a policie dostanou, je pozdě. Po únosu Terezky a vraždě mladé ženy 

rozbíhá kapitán Vondráček své vyšetřování a Klára se nedobrovolně ocitá ve 

středu dění. Stává se prostředníkem mezi únoscem a policií, začne pochybovat 

o oficiální verzi případu a přestává věřit i policii. Se svou přítelkyní novinářkou 

se pouští do pátrání po dalších souvislostech a dostává se k dávné tragédii, 

jejíž stín navždy spojil pětici spolužáků... 

 



Cimický, Jan: Truhla s tisíci zámky 

Jiří Samba, významný kardiolog, který je po autohavárii několik měsíců               

v bezvědomí, prožívá zvláštní stavy. Jsou to střípky vzpomínek dřívějších 

zážitků či ozvěny předchozích životů? Byl snad čínským soudcem, či 

policejním radou nebo tkalcem? Jak je možné, že poznává místa, kde 

nikdy předtím nebyl? Začíná vnímat, že ho lékaři, přátelé i žena chtějí 

vrátit zpět do života, do současnosti, ale přeje si to? Není mu není lépe                

v onom stavu mezi životem a smrtí? Příběh o životní síle i nejasných 

oblastech našeho vědomí, k nimž dosud neznáme správný klíč, abychom 

je otevřeli. 

 

Cook, Robin: Horečka 

Doktor Charles Martel se po tom, co mu zemřela žena, rozhodne 

věnovat výzkumu rakoviny. Ve své práci úspěšně pokračuje i díky 

rodinnému zázemí, které mu vytváří druhá manželka Cathryn. Ta se 

stává oporou i jeho třem dětem - vysokoškolákovi Chuckovi, 

středoškolákovi Jeanu Paulovi a nejmladší Michelle. Křehká harmonie 

Charlesova znovunabytého štěstí se však zřítí, když Michelle zachvátí 

zhoubná leukémie. 

 

Cook, Robin: Osudná léčba 

Angela a David Wilsonovi jsou oba lékaři. Jejich život v Bostonu je plný 

stresu a neustálých honiček v práci. Není divu, že se přestěhují do 

poklidného městečka Bartletu. Po čase se ale ukáže, že všechno není tak 

idylické, jak doufali. Davidovi pacienti nevysvětlitelně a zdánlivě bez příčiny 

umírají. Wilsonovi si s hrůzou uvědomí, že za poklidnou sousedskou 

atmosférou maloměsta je tiché spiklenectví, ne-li spoluvina. A když se po 

hlavě vrhnou do vyšetřování případu, zjistí, že mají proti sobě i místní 

policii. Přesto v pátrání pokračují… 

 

 



Cook, Robin: Smrtící gen 

Pátá kniha série Jack Stapleton a Laurie Montgomeryová (volně 

navazuje na "Slepota", "Epidemie", "Chromozom 6"                                     

a "Infekce"). Na počátku dramatických událostí románu stojí 

rozhodnutí hlavní hrdinky, třiačtyřicetileté soudní patoložky Laurie 

Montgomeryové, že se odstěhuje od svého dlouholetého partnera a 

kolegy Jacka Stapletona. Laurie si totiž přeje dítě, ale Jack ho 

odmítá. Když Laurie narazí na podivnou sérii nevysvětlitelných úmrtí 

mladých pacientů Manhattanské všeobecné nemocnice, nenechá 

se odradit tím, že pitvy nepřinesly žádné stopy vnějšího zavinění,                  

a proti vůli svých nadřízených se na vlastní pěst snaží prokázat, že 

šlo o vraždy. Netuší však, jak brutální a nelidské vražednici je na 

stopě... 

 

Devátá, Ivanka: Koukám se okolo 

Sbírka fejetonů uvěřejňovaných v tisku a rozhlase, ve kterých si 

autorka všímá věcí zásadních i zcela prostých, s nimiž se denně 

setkáváme. 

 

 

 

Fojtová, Věra: Zástava náhradního srdce 

Irena žije v desetiletém, zdánlivě šťastném manželství. Jedinou věcí, 

která ji trápí, je ztráta možnosti mít dítě. Když se jí manžel Petr začne 

měnit před očima a Irena zjistí, že má milenku, pustí se na strastiplnou 

cestu plnou pochyb, úzkosti i chyb, avšak s jedinou snahou - zachránit, 

co se dá... 

 

 

 



Francková, Zuzana: Lásky královské 

Strhující příběh, odehrávající se ve 13. století, vypráví o osudech tří českých 

královen, manželek Přemysla Otakara II. -  Markéty, Anežky a Kunhuty. 

 

 

Hejkalová, Markéta: Slepičí lásky 

V knize se prolínají příběhy několika lidí, kteří se jednoho dne ocitnou na 

dálnici D 1 a v jejím okolí. Pro většinu z nich je ten den zlomový, do večera 

chtějí vyřešit nějaký problém a rozhodnout se - mezi dítětem a kariérou, mezi 

bezpečnou rodinou a opojnou láskou, mezi životem a smrtí. Ne všichni se ale 

večera dožijí... 

 

 

Hilliges, Ilona Maria: Bílá čarodějka: moje africké dobrodružství 

Je možné, aby se sotva dospělá dívka z Německa stala skutečnou bílou 

čarodějkou v Africe? Zdá se to k nevíře, přesto je spletitý příběh 

devatenáctileté Ilony pravdivý. Na jeho konci, kdy se hrdinka ocitne ve 

smrtelném nebezpečí, ji zachrání jen znalost magie a rituálů... 

 

 

Horáková, Naďa: Hrob třinácté panny 

Lada Nevrtalová přijíždí do malé moravské vesnice, aby převzala jako 

dědictví starou vilu po své pratetě. Dům, stojící na samotě, leží v blízkosti 

opuštěného hřbitova opředeného podivnou historií. Lada se brzy 

přesvědčí o tom, že pověry mají na vesnici stále pevné kořeny a že na 

nich opravdu může něco být. Velmi podivné události, které se kolem Lady 

dějí, vyústí ve vraždu a zdá se, že v ohrožení života je i ona sama. 

 

 



Horáková, Naďa: Vlk na vodítku 

Pohledný třicátník Alan Malchow má hodně důvodů tajit své zaměstnání. Je 

totiž zaměstnancem firmy Foxin, jež organizuje pro bohaté soutěžní hru 

"Liška na internetu", a v jeho pracovní náplni je v roli "psa" za enormního 

fyzického i psychického nasazení aktivně ovlivňovat výsledky. Dá se při tom 

hodně vydělat, ale také přijít o život. Když Alan pátrá po své zmizelé 

švagrové Yvonně, zjistí, že v rámci údajně férové hry s jasnými pravidly 

existuje i ilegální, drsná a špinavá protihra, a dostává se do jejího rozjetého 

soukolí. 

 

Horňanová-Jodasová, M.M. : Blechy v kožichu 

Druhá autorčina knížka - tu první věnovala svému dětství a mládí, dětství za 

první republiky, mládí za Slovenského štátu. Nebylo to snadné, protože je 

Židovka. Po válce, kdy ostatní prožívají radost ze svobody, mimoděk počítá 

své ztráty – z rozvětvené rodiny zůstali naživu čtyři lidé. Ale život jde dál, ona 

se stěhuje do Prahy. Tady ji očekává první velké zklamání, tady ale prožívá i 

radostné události. Má děti, potkává nové přítelkyně, začíná profesní kariéru 

učitelky hudby. Ale je to, jak to bylo dřív, po radostech nadcházejí strázně – 

přichází rok 1948 a po něm první akce – 70 000 do výroby. A její manžel je 

mezi těmi postiženými… Nastává uvolnění s blížícím se rokem 1968 – ale po něm opět pád. 

Emigrují děti, syn je při jednom návratu zatčen a uvězněn. Až s rokem 1989 se objevuje 

naděje, i když pro ni se už zdá být po dvanácté. Je stará, manžel umírá – ale nikdy není 

pozdě. Což nejlíp dosvědčují dvě knihy, které napsala. Je jí šestaosmdesát a naučila se 

dobře zacházet s počítačem. 

 

Jackel, Karin: Už nejsem vaše dcera 

Německá novinářka, zabývající se tématem sexuálního zneužívání dětí, 

popisuje případ mladé dívky, která se rozhodla podat žalobu na svého 

otce pro dlouholeté pohlavní vydírání. 

 

 



 

Janáková, Ludmila: Dary se přece nevracejí 

Rodiny vznikají, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z 

pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a 

opatrovnicí dvou starších děvčat. Volně navazuje kniha "Sama bych se 

v nebi bála--". 

 

 

Javořická, Vlasta: Děti štěstěny – 3. díl 

Prostředí nemocnice v malém městečku Dublov tvoří ústřední kulisu v 

rozsáhlé sáze lidských osudů. 

 

 

Javořická, Vlasta: Nebeská krůpěj 

Román od známé české autorky líčí, jakou 

proměnu může způsobit správná žena v 

životě muže. 

 

 

Javořická, Vlasta: Pod tíhou života  

Dvoudílný román líčí životní tragédii české služky Selmy Pazderové, 

která se dostává na scestí. Dceru Helenku, které se zříká, adoptuje 

bohatá rodina v Budapešti a dává jí jméno Ilonka. Druhý díl ("Bratři 

Jiskrové") přináší vyvrcholení v podobě nečekaného shledání dcery 

s matkou i tetou uprostřed krásné podhorské přírody, kde se po 

mnohých překážkách završí i Ilončino štěstí. 

 



Javořická, Vlasta: Kamarádky  

Příběh dvou mladých děvčat, která v něm prožívají svá přátelství, zklamání 

a nakonec i milostný vztah. Rodinný příběh z malého města. A také 

vyprávění o neokázalé lidské ušlechtilosti a solidaritě. (obálka úplně 

neodpovídá originálu). 

 

Kratochvíl, Josef: Jak mi vraždili kamarády 

Skutečné kriminální případy, vydávané v měsíčníku Krimi, patří v tomto 

oboru k četbě nejvyhledávanější a mnozí autoři k těm, jejichž jméno je 

zárukou autentičnosti, napětí a příjemného prožití volných chvil. Kniha 

nabízí jedenáct napínavých detektivních příběhů, tentokrát pouze jednoho 

autora Josefa Kratochvíla 

 

Krupa, Michael: Mělké sibiřské hroby 

Příběh z druhé světové války. Vyprávění muže z chudé polské rodiny, který 

prožije válku v systému stalinského Ruska. Rusové ho zatkli, obvinili ze 

špionáže a odsoudili k několika desetiletím galejí jako německého špiona. 

Přežil transport přes celé Rusko a posledních 200 km do lágru Pečora 

musel ujít s pouty na rukou i na nohou připoután ke svým spoluvězňům. Kdo 

nemohl dál, byl ponechán napospas vlkům, v lepším případě zastřelen. 

Celou knihu provází jako hlavní motiv autorova touha po svobodě, protože 

sám až na dně ponížení a nelidskosti poznal, jak chutná její pravý opak. 

Kubátová, Táňa: Záruční list na život 

Jedenatřicetiletá Jarka má starostí plnou hlavu a na partnerský vztah jí v 

životě nezbývá místo. Telefonáty muže, kterého náhodně potkala na ulici, jí 

vstoupí do života zcela nečekaně. Zrodí se mezi nimi kamarádství, neboť 

spolehlivá anonymita vzájemných hovorů je oba zláká k nebývalé 

otevřenosti. Co se však stane poté, co jeden z nich náhodně zjistí totožnost 

toho druhého? 

 



Kubátová, Táňa: Známá neznámá 

Hlavní hrdinka Dana vzpomíná na dobu před dvaceti lety s úsměvem. 

Tehdy jí bylo šestnáct, smiřovala se s tím, že nedostala šanci studovat 

svůj vysněný obor, a navíc se až po uši zamilovala do souseda, který si 

jí sotva všiml. Dnes žije Dana podle svých představ. Jenže co se stane, 

když se objeví zákazník, pro něhož je Dana cizí zajímavou ženou, 

zatímco ona v něm poznává svou první nešťastnou lásku? 

 

 

Kubšová, Zuzana: Inženýrky v oběhu 

Příběh pětadvacetileté studentky Johany, která sice zdárně dokončí 

studium na vysoké škole, ale ocitá se v situaci, kdy hledá sama sebe, 

bydlení i práci. Bez ztraceného přítele to není snadné, leč s nadhledem a 

bezvadnými kamarádkami - nikoli nemožné. 

 

Legátová, Květa: Jozova Hanule 

Novela vypráví o osudech mladé lékařky, která se v zapadlé horské 

vesnici ukrývá před nacistickým pronásledováním a nachází zde 

milostný vztah k prostému venkovskému muži. Novela se stala 

předlohou k filmu Želary režiséra Ondřeje Trojana. 

 

 Lejsková, Petra: Příběh ty a já 

Hlavní hrdinka Katka je rozvedená třicátnice, nespokojená se svým 

životem. Do stereotypu jejích všedních dnů nečekaně vstupují dva 

muži. Pod vlivem emocí, které v ní tato seznámení vyvolávají, se Katka 

stává hlavní aktérkou zamotané hry plné tragikomických situací, 

žárlivých scén, hořkých zklamání, lidské bolesti a jedné veliké lásky. 

 



 

Merle, Robert: Smrt je mým řemeslem 

Sugestivní zpověď Rudolfa Langa v rozmezí let 1913-1945 (ve 

skutečnosti Rudolfa Hesse), který během svého působení v 

koncentračních táborech dohlížel na smrt nespočtu lidí. Na jedné 

straně milující otec a manžel se stal pro milióny lidí symbolem zla a 

smrti. Byl to muž, jenž postupně ztratil víru v boha, ale našel novou, 

víru v Německo... Sledujeme zde proměnu německého "obyčejného 

člověka" a zvráceného jedince v odpornou lidskou zrůdu, která se 

stane nejmasovějším vrahem v táboře smrti Osvětimi. 

 

Pospíšilová, Jarmila: Prach, popel a dým 

Marie Kovandová se po rozpadu svého manželství přestěhuje do 

vesničky na Moravě. Při pracovní cestě do Olomouce navštíví 

antikvariát a koupí několik knih. V jedné z nich nalezne dopis, z něhož 

je patrná silná citová vazba mezi pisatelem a adresátkou. Dopis vzbudí 

její zvědavost a Marie začne pátrat. Zjistí, že osudy zúčastněných osob 

byly velmi pohnuté a poznamenala je tragédie pisatelovy rodiny. Během 

pátrání se Marii podaří odhalit viníka válečných událostí na Vřesovském 

mlýně... 

 

Uher, František: Mrtvý kupuje cigarety 

Hynek Hudec začíná pátrat po svém spolužákovi, který před několika 

roky odešel z města. Hudec se setkává s řadou lidí, ale žádný na 

hledaného nevzpomíná v dobrém. Když se vrátí domů, nachází 

vykradený byt. S konkrétním záměrem navštěvuje starého muže, ale 

nalezne ho mrtvého. Policejní pátrání naráží na osoby spojené s 

podsvětím. Stopy vedou do Údolí slunečnic, v němž si postavili 

honosná sídla zbohatlíci. Když zmizí i Hudec, mají kriminalisté o starost 

víc. Zprvu zdánlivě banální záležitost nabývá nečekaných rozměrů. 

 



 

 

Winckler, Martin: Tři lékaři 

V roce 1974 vstupuje Bruno Sachs na lékařskou fakultu v 

Tourmens. Okamžitě uzavře pevné přátelství se třemi dalšími 

mediky oddanými všeobecnému lékařství. Ještě neví, že kromě 

sedmi let náročného studia ho čeká vzrušující, téměř dobrodružný 

život. Po boku nerozlučných přátel prožije všechny zásadní zlomy v 

politickém i lékařském životě té doby a zahájí neúnavný boj za 

humánnější medicínu. Kromě toho prožije také velkou lásku a 

mnoho komických i tragických dobrodružství. 

 

Zola, Emile: Nana 

Devátý román dvacetidílné série Rougon-Macquartové. Kniha o vzestupu, pádu a bídném 

skonu první pařížské kurtizány Nany, která měnila muže z nejvyšších společenských kruhů v 

loutky a ničila je mravně, společensky i hmotně, představuje v jejím osudu symbol lesku a 

rozkladu druhého francouzského císařství. Jde o volné pokračování románu Zabiják. 

   

Panna nebo netvor 

Povídky deseti autorů, tentokrát však nikoliv na jedno téma. Přesto mají cosi 

společného - nejde o příběhy ze života. Některé jsou groteskní, jiné 

absurdní, s prvky černého humoru, další např. postmodernistické... 

 

 

Smyčka z lásky – skutečné kriminální případy 

Skutečné české kriminální případy. 

 



 

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 
Goscinny, René: Mikulášovy průšvihy 

Pátá kniha příběhů malého Mikuláše a jeho přátel zachycuje veselé 

příhody a drobné průšvihy členů klučičí party. 

 

 

Klimpton, Diana: Eliška a ztracený poník 

První z příběhů o Elišce a jejích ponících. Zažijete napínavé dobrodružství s 

princeznou Eliškou, která nadevše miluje poníky. Když se jeden z nich 

nečekaně ztratí, Eliška podezřívá cizí dívku, která ji pořád zpovzdálí 

pozoruje. Ta ji ale dovede na místo, kde poník spadl do jámy. Podaří se jim 

poníka zachránit? 

 

Klásek, Martin: Hurvínek a Mánička na neznámé planetě 

Ve vesmíru je planetka, kterou obývají mimozemšťané - Mlhoňové! Bohužel je 

ovládá šestinohý obr, který jednoho z nich vyšle na planetu Zemi pro vzorek 

lidí. Ten, proměněn do podoby pana Spejbla, unese Hurvínka a Máničku z 

dětského hřiště a doveze je v kosmické lodi na svou planetu. Pan Spejbl, paní 

Kateřina i Žeryk se vydají obě děti hledat. Obrátí se dokonce na policii, ale 

bezúspěšně… 

 

Šironina, J.V.: Báje a pověsti hvězdné oblohy 

Poutavé a bohatě ilustrované příběhy, které se váží nejen k jednotlivým 

znamením, ale i k dalším  hvězdným seskupením.  



 

BELETRIE PRO  MLÁDEŽ 
Francková, Zuzana: Hra na lásku 

Je Daniela Ulrychová opravdu úplně bezcitná bestie, která se baví tím, že 

přebírá svým kamarádkám kluky aby je, chudáčky, vzápětí znuděně odkopla, 

anebo je všechno ve skutečnosti trochu jinak? A co se stane, až potká toho 

pravého a pozná skutečnou lásku? 

 

Kratochvílová, Jana: Cesta zpátky 

Šestnáctiletá Eva řeší odvěké dilema: má ráda dva chlapce - dva bratry. Se 

starším z nich chodila pár měsíců a teď ji čeká poznávání mladšího z obou 

sourozenců. Opravdu si nakonec vybrala toho pravého? 

 

 

Lanczová, Sandra: Moje druhé já 

Hlavní hrdinkou příběhu je osmnáctiletá Sára, která se jednoho dne 

rozhodne ukončit zdánlivé trápení své sestry a vezme její milostný život 

do vlastních rukou. A vzhledem k tomu, že Sára a Sandra jsou dvojčata k 

nerozeznání, není pro Sáru problém řešit různé situace za nic netušící, 

méně šťastnou sestru. 

 

Palmenfelt, Ulf: Požíračka mrtvol a jiné příšerné 
historky 

Krátké hororové historky, při kterých běhá mráz po zádech, jsou inspirované 

těmi nejúspěšnějšími příběhy, které si vypráví již celé generace dětí na 

letních táborech nebo na horách. Jsou o tom, co všechno se může stát, když 



se člověk nešťastnou náhodou připlete do cesty běsnícímu maniakovi, zavřou ho do 

mrazáku, omylem otevře rakev, ocitne se o půlnoci v kostele nebo se třeba stane obětí 

žertíku nezvedených studentů medicíny. 

NAUČNÁ PRO DĚTI 
100 nejkrásnějších měst světa 

Zajímavosti z historie i praktické informace o městech světa. Dovíte se, jak 

vzniklo Montevideo. Poznáte, co znamená číslo 8 pro velkou branku 

v Hongkongu. Dočtete se, jak vypadalo staré Tokio nebo nostalgická Havana, 

kde jezdí „vodní“ tramvaje a kde bydlel hrabě Dracula.  

 

Arnold, Nick: Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni 

Obsah: astronomie, vesmír, sluneční soustava, galaxie, hvězdy, souhvězdí, 

planety, komety, asteroidy, kosmický výzkum, světoví astronauti, 

zajímavosti. 

 

Bestajovský, Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. 
Podzim 

Podzimní svátky a obyčeje, pranostiky : návody na výrobu papírového 

draka, cibulového copu, podzimního strašidýlka : dávné dětské hry : 

recepty tradičních pokrmů. 

 

Cox, Michael: Hororové příběhy 

Nejznámější horrorové a strašidelné příběhy ve světové literatuře. Světová 

literární díla a náměty v hororové úpravě pro nebojácné dětské čtenáře. 

 

Crummenerl, Rainer: Piráti 



Zajímavosti ze světa pirátů. Kniha sleduje především příčiny a historii pirátství, ale neopomíjí 

ani skutečnost, že ještě dnes na mořích číhají piráti. Obsah: mořeplavci, piráti, bukanýři, 

korzáři, pirátství, mořeplavectví, starověk, středověk, novověk, každodenní život, pirátské 

lodě, pirátské výpravy, život na moři. 

Deary, Terry: Řecké báje 

Máte tušení, který příběh vydržel vysoko na žebříčku popularity 

celých 2000 let? Co myslíte, byl to Oidipus, příběh o člověku, který 

zabil svého tátu a oženil se se svou matkou? Nebo Jason a 

Argonauté, jehož hlavní hrdina podvedl svou ženu a ta ho pak 

chtěla vidět mrtvého? Či snad Trojská válka?   Svazek z řady 

Děsivá literatura podává netradiční výklad starověkých řeckých bájí. 

Pro starší děti. Obsah: antika, starověké Řecko, řecká mytologie, 

řecká báje, legendy, mýty, mytologické postavy, mytologické 

příběhy, mytologičtí hrdinové, , řečtí antičtí bohové, řecké antické 

bohyně. 

 

David, Petr: Za strašidly do lesů do skal 

Pověsti, zajímavosti a záhady obestírající přírodní zákoutí                        

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsah: cestování, příroda, 

přírodní památky, přírodní útvary, skály, skalní útvary, hory, lesy, údolí, 

kameny, propasti, jeskyně, jezírka, vodopády, naučné stezky, 

chráněné krajinné rezervace, přírodní rezervace, pověsti                                    

a legendy, turistika, turistické trasy, místopis, turistické informace.  

 

 

 

Disney: Příroda. Moje první Encyklopedie s Medvídkem Pú                
a jeho přáteli 

Obsah: biologické vědy, Země, astronomie, sluneční soustava, planety, 

hvězdy, geologie, počasí, roční období, příroda, biotopy, botanika, 



ekologie, rostliny, zoologie, bezobratlí, obratlovci, divoká zvířata, etologie, zajímavosti. 

 

 

Dröscher, Vitus B.: Lidoopi 

Pestrý život našich vzdálených příbuzných v živočišné říši – lidoopů. 

Obsahuje: savci, primáti, opice, lidoopi, gorily, šimpanzi, orangutani; 

charakteristické znaky, rozmnožování, potrava, psychologie zvířat, 

chování primátů, inteligence primátů, emoční schopnosti, chov v zajetí, 

hierarchie ve smečkách, výzkumy. 

 

Ferstl, Roman: Vzpurní husité 

Hrůzné skutečnosti provázející krvavou občanskou válku, která v 15. 

století zuřila na území Čech. Obsah: dějiny, husitství, husité, Čechy, 

15. stol., dějiny; středověk, válečná tažení, bitvy, křížové výpravy, 

panovníci, vojevůdci, náboženství, církve, zvyky a obyčeje, humor... 

 

 

Fidler, Jiří: České královny  

55 medailonů o ženách, které seděly na českém trůnu po boku svých 

královských manželů a jejichž úkolem bylo dát manželovi a celé říši 

dědice.  Medailony žen a panovnic od 9. do 20. století.  

 

Ježková, Alena: Karel IV. 

Zkušená autorka knihy pro děti a mládež v této knize vypráví o císaři i o 

malém chlapci, o manželovi, otci, vojevůdci, vzdělanci i spisovateli. Tím 

vším byl český král a římský císař Karel IV. (1316 - 1378).V Karlově 

životě se šťastně protkly dva osudové předpoklady: mimořádná 

inteligence s výjimečným společenským postavením. Ale i osobní život 



Karla IV. je velkým příběhem. Plným dramatických zvratů, napínavým od začátku do konce.  

 

 

Lněníčková, Jitka: Svět dětí 

Byly dříve děti jiné? Děti v pravěku žily v přírodě. Od 19. století je 

kladen velký důraz na vzdělání a ideálem byla dokonalá poslušnost. 

Dítě na konci 20. a na počátku 21. století je aktivní a utváří si vlastní 

názor. Víte, že… . před 250 lety nebyly děti vůbec očkovány proti 

mnoha smrtelným chorobám a že umíraly i na dnes snadno léčitelné 

nemoci?  Ještě kolem roku 1800 se dožila prvních narozenin jen 

polovina dětí? Až do roku 1885 bylo 12 let postačujícím věkem pro 

nástup do pravidelného zaměstnání? Před 100 lety děti neznaly 

filmové a televizní pohádky? Již od 17. století se hrálo domino? První 

českou filmovou pohádkou byla v roce 1920 němá Červená Karkulka? 

Poznejte život dětí, jejich povinnosti i práva, zábavu i způsob vzdělání od pravěku až po 

současnost! Podrobné informace a spoustu zajímavostí přináší bohatě ilustrovaná kniha od 

renomované autorky.  

 

Miedzinska, Ewa: Atlas zvířat 

Obsah: Zvířata, zoologie, Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida, Evropa, 

moře, oceány, tundry, lesy, džungle, pouště, savany. 

 

Tarnowski, Wolfgang: Rytíři 

Zajímavosti ze světa rytířů. Kniha seznamuje čtenáře s historií, 

tradicí, slavnostmi, ale zabývá se i běžným každodenním životem 

rytířů. Obsah: rytíři, rytířská kultura, rytířské řády, rytířská výzbroj, 

rytířské výpravy, bitvy, kultura, život v míru, společenské postavení, 

Evropa, dějiny, šlechta... 

 

 



 

 

 

Volhejnová, Veronika: Čeští spisovatelé 

Medailony 50 spisovatelů, jejich životopisy a literární díla. Najdete 

zde životopisy těch autorů: Kosmas, Jan Hus, Petr Chelčický, Jan 

Amos Komenský, Adam Michna z Otradovic, Karel Hynek Mácha, 

František Ladislav  Čelakovský, Karel Jaromír Erben, Božena 

Němcová, Karel Havlíček-Borovský, Jakub Arbes, Karolína Světlá, 

Jan Neruda, Alois Jirásek, Svatopluk Čech, Petr Bezruč, Jaroslav 

Vrchlický, Josef Svatopluk Machar, Otokar Březina, Viktor Dyk, 

Fráňa Šrámek, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Jaroslav Hašek, 

Franz Kafka, Franz Werfel, Karel Čapek, Vladislav Vančura, 

Vítězslav Nezval, Jiří Wolker,  František Halas, Jaroslav Seifert, Jan 

Čep, Vladimír Holan, František Kožík, Vladimír Neff, Jaroslav Foglar, František Hrubín, 

Bohumil Hrabal, Josef Kainar, Miroslav Holub, Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Arnošt Lusig, 

Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Ota Pavel, Václav Hrabě, Vladimír Páral, Michal Viewegh.  

 

 

Vondruška, Vlastimil: Život ve středověku 

Autor provází čtenáře zasvěcenou, ale zároveň čtivou 

formou po řemeslech, umění i vědách, životě 

středověkých měst i venkova, a pomáhá tak vytvořit si 

podrobnou a barvitou představu o období, které bývá 

někdy neprávem nazýváno „temným“. Vychází v edici 

OKO, určeno pro čtenáře od 9 let. Obsah: dějiny, 

středověk, kultura, společnost, lidé, život, řemesla, tradice, 

zajímavosti. 

 

Weinlich, Robert: Sirkové hlavolamy 



Kniha zápalkových hlavolamů pro děti od 10 let. Rozvíjí  představivost, logické a kombinační 

myšlení. Různorodé úlohy, hlavolamy, skládanky a společenské hry se sirkami. 

 

 

 

Wilding, Valerie: Klasické příběhy 

Znáte nejslavnější příběh všech dob? Máte tušení, který klasický příběh 

světové literatury je nejnapínavější a nejslavnější? To zjistíte, když si 

přečtete tuto knížku... Obsah: světová literatura 19. století, literární 

žánry, světoví spisovatelé, literární postavy, obsahy literárních děl.  

 

 

 

Wood, Dorothy: Výrobky z přírodních materiálů 

Obsah: výtvarné činnosti, rukodělné práce, doplňky z přírodnin, výrobky 

z přírodních materiálů, výtvarné práce ze skla, výtvarné práce z hlíny, 

dekorace, dárky, obrázky, vázy, svícny, podložky, krabičky, rámečky, 

šablony, pracovní postupy. 

 

 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
Bankl, Hans: Příhody soudního patologa, 2. a 3. díl 

Osudy lidí, kteří tvořili dějiny, stále přitahují pozornost. Jejich skutky, zločiny, chyby, geniální 

kousky i náhodné známosti. Zvlášť zajímavé je se 

dozvídat, co se opravdu odehrálo v zákulisí 

historických událostí. Na základě hluboké znalosti faktů 



se autor zaměřil na významné osobnosti a neslýchané příběhy.Vše neobvyklé, pozoruhodné 

a kuriózní ze života velkých osobností poskytuje látku k napínavému pohledu do naší 

minulosti. Obsah: kriminalistika, patologie, soudní lékařství, nemoci, smrt, trestné 

činy,sebevraždy, vraždy, nevyjasněná úmrtí, sexuální příhody, skutečné případy. 

 

Däniken, Erich von: Stopy mimozemšťanů                               

Obsah: Starověké civilizace, bohové, mimozemské civilizace, 

archeologické památky,spekulativní archeologie, hypotézy, UFO, záhady, 

rituály... 

 

 

Marquardt, Trudel: Vaříme zdravě bez lepku 

80 chutných a zdravých jídel při onemocnění celiakií : včetně 

průvodce potravinami 

 

 

Pírko, Dalibor: Grily, krby, udírny 

Obsahuje: zahradní krby, zahradní grily, udírny – uzení, rožnění, grilování, 

pečení na roštu, recepty...; stavební materiály. 

 

 

Šedivý, Zdeněk: Uranový gulag      

Na Jáchymovsku bylo po únorovém komunistickém puči v roce 

1948 zřízeno 18 koncentračních táborů, kterými prošlo 70 737 

politických vězňů – muklů, neboli Mužů Určených K Likvidaci. 

V šachtách na Jáchymovsku, v oblasti Horního Slavkova či 

Příbramsku těžili uranovou rudu a jejich množství nahrazovalo 

nedostatečnou, zchátralou techniku. Autor nepředkládá pouze 



suchá fakta, ale i fotodokumentaci a vyprávění těch, kteří jáchymovské peklo přežili. 
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Beletrie pro dospělé  
 

Doležalová, Marie: Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí 

Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu 

fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane 

čtvrteční drogou? Jak přetavit spontánní 

(rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v 

prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout 

toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný 

negativní ohlas? Jednoduše: především 

nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Právě naopak! 

Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat 

sen o vlastním blogu, aniž byste si stavěli 

jakékoli vyšší cíle.             

Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby 

se všichni aktéři popisovaných příhod poznali, a cítili se polichoceni či pobaveni, nikoli 

dotčeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, 

kteří by za jiných okolností žádný blog ani historky  z hereckého zákulisí nikdy nečetli (ze 

zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že 

všechny vaše chyby a trapasy budou čtenáři milovat. Zkrátka a dobře: musíte psát jako 

Marie Doležalová. 

A když se k tomu přidají geniální ilustrace Jana Hofmana, vznikne kniha, kterou prostě 

chcete mít. Kterou chcete dát jako dárek. Protože tahle kniha vám zvedne náladu tak jako 

žádná jiná! 



 

 

Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku  

Kniha roku 2015.  Román, který si podmanil všechny žebříčky bestsellerů na obou stranách 

Atlantiku, trhá rekordy v rychlosti prodeje a je kritikou označován za 

letošní Zmizelou. Potřebujete vědět víc?  Rachel dojíždí ranním 

vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží útulné předměstské 

domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí 

pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru. Postupem času 

Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. 

Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne však zahlédne 

něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do 

pohybu, a náhle je všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že 

se „její“ Jess pohřešuje, a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si 

jistá, zda tím nenadělá více škody než užitku, zatímco se stále více 

zaplétá do příběhu, který není její, ale jenž nakonec obrátí naruby 

život úplně všem… 

 

Kepler, Lars: Stalker  

Bez Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor 

Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do 

psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje — od tragické 

autonehody trpí opakujícími se výpadky a ztrátou paměti. Ve 

stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do společnosti, 

někdo policii pošle video ženy v okně. Následujícího dne je žena 

nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku vyšetřovatele dovede                 

k Rockymu Kyrklundovi. Policii přijde další videonahrávka. Nikdo 

nerozumí tomu, co se to děje. A Joona Linna více než před rokem 

zmizel. Skoro všichni si myslí, že je mrtvý. Skoro všichni. 

 

 

 



 

 

Nesbo, Jo: Půlnoční slunce - Krev na sněhu II.  

Opět sedmdesátá léta minulého století, tentokrát však na dalekém 

severu Norska. Opuštěná vesnice Kasund kdesi ve Finnmarce, jejíž 

obyvatelé jsou příslušníky laestadiánského hnutí, které jejich životy 

svazuje přísnými pravidly. Desetiletý Knut a jeho krásná, čerstvě 

ovdovělá matka Lea, zastávající funkci kostelníka a zvoníka, 

nedostudovaný teolog Mattis a šamanka Anita. Záhadný cizinec Ulf, 

který tvrdí, že sem přijel z Osla na lov bělokurů, ale na lovce vůbec 

nevypadá, dokonce ani nemá pořádnou pušku. Nechce se mu ovšem 

nikomu prozrazovat, že jedinou kořistí, na kterou se tu bude pořádat 

hon, je on sám. Těžko totiž odhadnout, na čí straně budou místní stát 

a zda mu pomohou lovce setřást. 

 

Nesbo, Jo: Spasitel  

Spasitel je šestým románem volné série případů nekonvenčního 

vyšetřovatele Harryho Holea.  Píše se srpen 1991. Na letním táboře 

Armády spásy je znásilněna čtrnáctiletá dívka. O 12 let později….                 

v Oslu panuje nejen adventní atmosféra, ale také největší mráz za 

posledních čtyřiadvacet let. Armáda spásy pořádá na náměstí bratří 

Egerových tradiční předvánoční pouliční koncerty a rozdává z 

velkého kotle polévku potřebným. 16. prosince v podvečer se do 

zvuků hudby ozve výstřel. Voják stojící u kotle s polévkou padá mrtev 

k zemi. Chorvatský nájemný vrah s červeným šátkem kolem krku 

dokončil svůj poslední úkol a opouští nepozorován místo činu. Jeho 

let do Záhřebu je však kvůli hustému sněžení zrušen. Následujícího dne při pohledu do 

ranních novin zjistí, že zastřelil nesprávného muže. Návrat do vlasti se odkládá, zadanou 

práci je třeba dokončit stůj co stůj. To však nebude tak jednoduché. Problémy se jen vrší, 

Chorvat nemá peníze, nemá kde spát, docházejí mu náboje ve zbrani, a především policie                                 

v čele s Harrym Holem už je mu na stopě. Harry přitom stojí před nelehkým úkolem - 

ochránit skutečnou oběť a chytit zabijáka co nejdříve. Aby to dokázal, musí se uchýlit k ještě 

nekonvenčnějším postupům než obvykle. 



 

 

Nesbo, Jo: Syn  

Sonny je ideální vězeň. V moderní, přísně střežené věznici 

Staten se těší značné oblibě, neboť slouží ostatním vězňům 

jako zpovědník – naslouchá jejich přiznáním a uděluje jim 

rozhřešení. Šušká se o něm, že na sebe bere vinu za zločiny 

jiných a odpykává si jejich tresty výměnou za pravidelnou 

dodávku drog. Vrchní komisař Šimon Kéfas, působící na 

osloském oddělení vražd, je policista ze staré školy. V jeden 

den dostane najednou nový případ a novou spolupracovnici. 

Ab Lofthus byl policista, Kéfasův kolega a dlouholetý 

kamarád a také Sonnyho otec. Kvůli podezření z braní 

úplatků spáchal před lety sebevraždu a jeho čin obrátil 

Sonnymu i Kéfasovi život vzhůru nohama. Roky ve věznici 

jednotvárně plynou do chvíle, než si Sonny nečekaně vyslechne jistou šokující zpověď                       

a vydá se soudit živé i mrtvé. 

 

 

Townsendová, Sue: Veřejná zpověď ženy ve středních 
letech. Věk: 55 a ¾  (DAR) 

Sloupky shromážděné v této knize, psané v letech                    

1993-2001, původně vznikaly jako příspěvky do časopisu 

The Magazine. V podstatě jde o vtipné střípky z autorčina 

života.  

Sue Townsendová s nezaměnitelným a nenapodobitelným 

humorem popisuje svou rodinu a drobné domácí trampoty.   

A tak se dočteme o problémech s řemeslníky v domě                    

i o potížích s novými domácími spotřebiči, zkrátka o všem, co zpříjemňuje či znepříjemňuje 

život jedné normální britské ženy ve středních letech. 

 



 

Beletrie pro dětské čtenáře 

 
Eislerová, Jana: Staré pověsti české pro děti 
Staré české pověsti pro malé čtenáře! Známé příběhy O Praotci Čechovi, 

Dívčí válce, Horymírovi a Šemíkovi či o Daliborovi, jsou převyprávěné tak, 

aby jim malé děti porozuměly a zaujala je historie českého národa. Příběhy 

jsou půvabně ilustrované. 

 

 

Eislerová Jana: Staré řecké báje a pověsti pro děti 

Od Prométhea přes trojskou válku až k legendě o Odysseovi. 

Celkem 26 pověstí a bájí ze starověkého Řecka, převyprávěných tak, aby jim 

s pomocí krásných ilustrací porozuměly i malé děti. 

 

 

 

Eislerová Jana: Dějiny českých zemí pro děti 

Vydejte se na toulky českou minulostí a seznamte se s událostmi a 

významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin. Jak 

probíhala korunovace králů na český trůn? Kdo proti sobě bojoval ve slavné 

bitvě u Slavkova? Kdy zřídila Marie Terezie povinnou školní docházku? Jak 

to bylo se stavbou Národního divadla? Co se událo v srpnu 1968? Přelomové 

události z naší historie jsou vysvětleny jednoduše, poutavě a srozumitelně, 

aby jim snadno porozuměly i malé děti. 

 



 

Greenová, D. L.: Kája super frája – Holky jsou nemožný! 

Čtvrtý díl vtipných příhod třeťáka Káji. Kája, který momentálně žije v "holčičím" 

světě s maminkou a sestrou, postrádá v rodině mužský prvek a zuby nehty se 

brání holčičím nápadům   a výmyslům. 

 

 

Lindo, Elvira: Chudák Manolito  

V knize se  setkáme s celou svéráznou Manolitovou rodinkou a tím 

nejlepším dědečkem na světě. Ve vedlejších rolích nás také čeká 

pančelka Asunción, sousedka Luisa s fenkou Boni a nedobrovolnou 

chvilku slávy si zažije kmotr Bernabé. K tomu odhalíme životní pravdu 

a navíc zjistíme, kde je poslední útočiště Želv Ninja. O nekonečný 

koloběh zábavy je zase postaráno. Chudák Manolito je druhou knihou 

z osmidílné bestsellerové série, ale číst ho můžeme úplně samostatně. 

Příběhy madridského chlapce s neopakovatelným smyslem pro humor 

skvěle pobaví malé i velké čtenáře.  Jak říká sám Manolito: „Tady máš 

druhej díl encyklopedie o mým životě. Připrav si v poličce místo, protože tohle je jen 

začátek.“ 

 

Lindo, Elvira: Frajer Manolito  

A zase tu máme Manolita. Možná si vzpomeneš, že na konci 

minulého dílu "Chudák Manolito" skončil školní rok neslavnou 

nedostatečnou z matematiky. Manolito tedy tráví prázdniny doma 

v Horním Carabanchelu a tiše závidí svým spolužákům jejich výjezdy. 

Na druhou stranu je ovšem rád, že se zbaví svého „kamaráda“ 

Džiháda a jeho brýle jsou tak alespoň na chvíli v bezpečí. Brzy se 

ukáže, že náš malý hrdina umí s nudou pořádně zatočit. Dozvíš se 

například, proč dědečkovi Nicolásovi přezdívají „Travolta 

z Carabanchelu“, co se stane, když se ti zdá o mořské panně, a jak 

asi vypadá dítě s vytříbeným plaveckým stylem. „Frajer Manolito“ je               

3. dílem populární série o Manolitu Brejlounovi. Poselstvím této laskavé knížky je především 



to, že krásné prázdniny nejsou o tom, kde jste, ale jak krásně je umíte prožít. I z mála se dá 

totiž udělat velký karneval. 

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy z neslavnýho života (1. díl) 

Nestačí, že Nikki J. Maxwellová má otce, který se živí hubením brouků. 

Ještě se kvůli tomu dostane do prestižní soukromé školy, kam moc 

nezapadá. Z pohledu její zapřisáhlé nepřítelkyně MacKenzie, dokonalé 

dívky, která má vše, co je třeba, je Nikki prostě „mimoňka“. A toto je její 

deník. Zachycující příhody každodenního života, například jak si chtěla z 

naslouchátka vyrobit luxusní hands-free, jak se snažila sbalit nejhezčího 

kluka a co zažívala se svými novými kamarádkami, Chloe a Zoey.  

Doplněno výstižnými ilustracemi. 

 

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy neoblíbený pařičky (2. díl) 

Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť, když je člověk jen o trochu 

oblíbenější než plíseň ve sprchách a život mu ničí proradná rivalka, která 

si brousí zuby na kluka tvých snů. A do toho začíná párty sezona, a tebe 

pořád nikdo na nejdůležitější událost podzimu nepozval…  O tom by 

mohla (a bude!) vyprávět třináctiletá Nikki. Jak se stát z nepopulární 

mimoňky hvězdou večírků, okouzlit svého idola a navíc být tou 

nejsuprovější kámoškou na světě, i když ještě pořád nemá ten mobil, co 

si přeje už celé věky… No, co si budeme povídat, prostě parádní recept 

na katastrofu! 

 

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy netalentovaný pop hvězdy (3. díl) 

Třetí díl populárního deníku Nikky Maxwellové je tady! Kdo by si nechal 

ujít příležitost zúčastnit se talentové soutěže? Zvlášť když se výherce 

objeví i v televizi a nejspíš se z něj stane slavná superstar. Jenže                       

v životě Nikki není nikdy nic tak jednoduché a její zapřisáhlá rivalka 

MacKenzie už spřádá další ďábelský plán, jak jí šanci stát se oblíbenou 

pop hvězdou překazit, a navíc ji připravit i o nejlepší kámošky a její 

tajnou lásku. a když se k tomu přidají ještě trable s praštěnou rodinou                   

a škola zamořená odpornou broučí havětí, je jasné, že bude Nikkiina 



cesta ke slávě pořádně trnitá. 

 

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy neohrabaný krasobruslařky                  
(4. díl) 

Tentokrát se Nikki se svou rivalkou střetne na charitativní lední revue! 

Když se Nikki dozví, že její tajná láska Brandon vypomáhá jako 

dobrovolník ve zvířecím útulku, vlastně ji to ani nepřekvapí. Brandon je 

prostě boží kluk s obrovským srdcem! Jenže útulek se teď bude muset 

zavřít a ve hře je MNOHEM víc než jen pár Brandonových slz. Nikki si 

naštěstí vždycky umí poradit a možnost zúčastnit se charitativní lední 

revue přijde jako na zavolanou. Zas tak jednoduché to ale samozřejmě 

nebude: Nikki  má totiž k ladné krasobruslařské princezně pěkně daleko 

a všechno navíc – jako vždycky! - pořádně zkomplikuje její zapřisáhlá 

rivalka Mackenzie. 

 

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy nerozumný 
poradkyně (5. díl)  Nikki je už zase v průšvihu. Její zlomyslná rivalka 

MacKenzie totiž vyhrožuje, že ve školních novinách vyzradí tajemství, 

které by mohlo totálně zničit život nejen jí a jejím nejlepším kámoškám, 

ale dokonce i Brandonovi! Ale Nikki to tak rozhodně nenechá. Aby 

mohla na MacKenzie dohlídnout, vrhne se na novinařinu i ona a shodou 

bláznivých okolností skončí jako poradkyně skrytá pod přezdívkou 

Slečna Všeználková. Jenže její poradna slaví nečekané úspěchy a ona 

je najednou úplně zavalená prací. Zvládne v jednom kuse odepisovat 

na stovky dotazů a současně uchránit svou partu před MacKenziinými 

špinavými triky? 

 

Walliams, David: Ďábelská zubařka  

Nový příběh dnes již etablovaného autora dětských knih čtenáře opět 

dojme i pobaví. Ale pozor: Tentokrát se budete BÁT! Na město padá noc 

a v temnotě se začínají dít podivné, hrůzné věci. Malé děti večer před 

spaním uloží nic zlého netušíce pod polštář mléčný zub pro zoubkovou 



vílu, a ráno – ó hrůzo! – pod ním najdou mrtvého slimáka, živého pavouka nebo stovky 

lezoucích odporných švábů. Kdosi zlý a podlý se tomu ďábelsky chechtá. Ale KDO? 

Beletrie pro nejmenší 
 

Davies, Kate : Příběhy se šťastným koncem: Zapomenuté jehňátko  

Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Už celý týden prší                   

a malý Ben se raduje, že nebude muset do školy. Právě bylo vyhlášeno 

nebezpečí povodní. Hladina nezadržitelně stoupá a Ben si všimne, že na 

pastvině, kterou již voda zaplavuje, uvízlo jehňátko. Podaří se zachránit 

zmoklého trosečníka a vrátit ho k jeho mamince? Krásný příběh o lidech                  

s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka. 

 

 

Hucklesby, Jill: Příběhy se šťastným koncem: Osamělý králíček  

Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Malá Sára najde                   

u cesty krabici. Když ji otevře, najde v ní roztomilého králíčka. Chlupáček 

najde domov v záchranné stanici, ale je posmutnělý. Bude potřeba najít 

mu kamaráda! V útulku plném zvířátek by to měla být hračka. Podaří se 

Sáře to, co si usmyslela? Zorganizovat ve škole peněžní sbírku na 

podporu útulku a přesvědčit rodiče, aby si Muffiho vzali domů? Krásný 

příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka. 

 

Kelly, Mary: Příběhy se šťastným koncem:  Nezbedné kůzlátko 

Během procházky na útesy si Harry a jeho teta všimnou horské kozy, která 

uvízla na skále. Brzy zjistí, že na římse uvízlo i malé kůzlátko. Jak se tam 

malý nezbeda ocitl? A dokáže se sám dostat nahoru? Chlapci i tetě je po 

chvilce jasné, že bude třeba přivolat pomoc. Speciálně vycvičení záchranáři 

se okamžitě pustí do akce. Odvážně se spustí po stěně útesu                                



k vystrašenému kůzleti… Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají 

zachraňovat zvířátka. 

 

Miler, Kateřina: Krtek na návštěvě  

Milé děti, po čtyřech letech vychází nová knížka o Krtkovi a jeho 

kamarádech. Tentokrát se Krtek vypraví společně s ježkem, myškou, 

veverkou a sýkorkou na návštěvu a tam je překvapí nezvaný host. Chtěl 

jim sníst celý veliký dort! Hádejte, kdo to byl? A jak to všechno 

dopadne? Stačí jen knížku otevřít a číst. 

 

Mongredien, Sue: Zachráněná sovička 

Při bourání staré stodoly přišly o střechu nad hlavou čtyři malé sovičky. 

Když je Janek najde, jsou hladové a prochladlé. Po jejich rodičích není 

ani vidu, ani slechu. Chlapcova maminka proto zavolá do záchranné 

stanice, kde jim poradí, jak se o ně mají postarat, než si pro ně přijedou. 

Ptáčátka jsou z nejhoršího venku, ale podaří se pro ně najít náhradní 

rodinu? 

 

Rosenová, Lucy: Mimoni – Kdo je tady šéf? 

Miliony let Mimoni putovali po Zemi a hledali toho největšího padoucha, 

pro kterého by mohli pracovat. Během své honby za nejlepším pánem 

sloužili dinosaurům, králům, a dokonce i nestvůrám. Ovšem žádný z nich 

jim dlouho nevydržel. Mimoni si už začínali připadat ztracení, když vtom 

mezi sebou našli jednoho, který v srdci našel odvahu vzít osud do 

vlastních rukou… 

 

Snider, Brandon T., Miler, Ed: Mimoni – Sněží! 

Nové zábavné dobrodružství oblíbených postaviček ze slavného 

animovaného filmu! Kevinovi, Stuartovi a Bobovi se podaří vyváznout                    

z ledového vězení i zachránit ostatní Mimoně a můžou si tak 



bezstarostně užívat zimních radovánek. Kopou tunely, budují iglú a staví úžasné sněhuláky. 

Ale nejsou sami, kdo se potuluje po zasněžených pláních. Číhá na ně nečekané nebezpečí 

nebo vytoužený „big boss“? 

Zvířátka k pohlazení: V džungli – V savaně - Mazlíčci 

Edice hmatových knížek Zvířátka k pohlazení představuje dětem zvířátka z různých 

prostředí, a to nejen prostřednictvím krásných fotografií, ale také pomocí textilních 

hmatových prvků. Krátké texty k fotografiím přinášejí nenásilnou a jednoduchou formou 

informace o životě zvířat. Tato obrázková knížka přiblíží dětem zvířátka, která žijí v džungli, 

nejen pomocí obrázků a krátkých textů, ale také pomocí důležitého smyslu – hmatu. 

   

Naučná pro děti 
Minecraft – bojová příručka 

Minecraft – stavitelská příručka 

Minecraft – příručka redstone 

Příručky pro děti, návody, jak hrát počítačovou hru Minecraft. 

Tiky a triky průběžně v textu i na konci knihy. 

Obsahuje odkazy na webové stránky. Pro děti od 

9 let.Obsahuje: strategie her, trojrozměrné 

zobrazování, tvorba objektů, pasti, odpalovače, 

stavby. 
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BELETRIE PRO 
DOSPĚLÉ 

 

Keleová-Vasilková, Táňa: Touhy 

Lucka je svobodná matka, které osud v podobě nespolehlivého partnera uštědřil 

kruté ponaučení. Má radost ze svého synka, dobré vztahy na pracovišti, jenom doma 

trpí v područí despotické nemocné matky, která jako by jí nechtěla dopřát žádnou 

radost ze života. Lucku ubíjejí problémy všedních, jednotvárných dní a už ani 

nedoufá, že by ji mohlo ještě potkat něco hezkého. Až jednoho dne odjede na 

lyžovačku a její život se úplně změní… 

 

 

Kučera, Miroslav; Stach, Jan: Galerie zločinu : 
Tajemství policejních protokolů 



Jací jsou lidé, kteří byli odsouzeni na doživotí, co je dovedlo k 

hrůzostrašným činům, které spáchali a za které budou pykat po 

celý zbytek svého života? Tyto a další nelehké otázky si položili 

autoři knihy Galerie zločinu: Z policejních protokolů – Miroslav 

Kučera, bývalý člen pátracího oddělení někdejší Federální 

kriminální ústředny a žák legendárního kriminalisty Jaroslava 

Zahrádky, a Jan Stach, bývalý kriminalista.  

Cílem obou autorů nebylo čtenáře šokovat, ale především mu 

přiblížit složitou a mnohdy náročnou práci kriminalistů, jejichž 

zásluhou se pachatelé ocitli v rukou spravedlnosti. Kniha 

neobsahuje líbivé čtení, ale je skutečnou výpovědí lidských osudů a mementem 

událostí, jež mnoha lidem změnily navždy život.  

Mtawa, Nicole: Zloději hvězd : Můj život v Africe 

Nicole se rozhodne splnit si svůj životní sen: pomáhat potřebným v Africe. V Tanzanii 

poznává skutečnou pohostinnost, užívá si nekonečný obzor Indického oceánu a 

potkává lidi, jejichž osudy se jí hluboce dotýkají. Její srdce si především získá 

černošský mladík Juma, který za svým zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši. Od 

svých sedmi let totiž žije na ulici a nemá vlastní rodinu ani domov. Mezi oběma se 

záhy vyvine něžný milostný vztah… 

 

 

NAUČNÁ LITERATURA 
PRO DĚTI  

Elsmore, Warren: Celý svět jako na dlani: LEGO a 
světoznámé stavby z něj 



Tato kniha je neoficiálním průvodcem po modelech staveb a dalších symbolů 

největších měst světa postavených nadšenci z kostek LEGO. Najdete tu nejen obří 

projekty jako nádraží St Pancras v Londýně nebo Taj Mahal v indické Agře, ale i 

drobné scény                      z každodenního života v Paříži, Amsterdamu nebo třeba 

Melbourne. Můžete si vybírat z více jak 100 modelů, z nichž přes 50 obsahuje 

podrobné instrukce i seznam potřebných dílů LEGO k jejich postavení. Jedním z nich 

je i pražský Karlův most                 s minifigurkami představujícími nejen turisty                       

a umělce, ale také sochy i s jejich atributy jako svatozář nebo meč. V New Yorku 

nechybí stánek              s hot dogy a v Berlíně východoněmecký symbol panáčka pro 

přechod pro chodce. 

 

BELETRIE PRO DĚTI 
 

Seifertová, Lucie: Pohádka O praotci Čechovi a těch dalších  

Kniha z řady Dějiny pro nejmenší Lucie Seifertové Pohádka o praotci Čechovi a těch 

dalších. Lucie vás na čtyřiceti celoobrázkových 

stranách seznámí svým typickým vtipným stylem s 

tímto nejznámějším příběhem o vzniku obydlení 

naší kotliny. Strhujícím způsobem se vy a vaše 

ratolesti dozvíte, jak to bylo s praotcem Čechem, 

Bivojem, Libuší, Tetou, Kazi, Přemyslem Oráčem a 

Dívčí válkou. 

 



 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

dary 
 
Cézar, Jan: Četnické humoresky 1. (DAR) 

Příběh se odehrává v období první republiky, pro kterou máme 

celonárodní slabost a milujeme na ní vše, co je pro ni typické: 

nastrojené dámy v kloboučcích, opravdové gentlemany, úctu k 

četníkům a stará vyleštěná auta. Navíc tvůrci námětu nás svoji poetikou, která je velmi blízká 

ryze českému legendárnímu seriálu o policejním radovi Vacátkovi, pohladili po duši a přitom 

nezapomněli na humor. Beletrizace Četnických humoresek seznámí čtenáře se všemi 



případy, které řeší sympatičtí příslušníci brněnské četnické pátrací stanice i s policejním 

psem Argem a fenkou Kikinou. 

 

 
 
Cézar, Jan: Četnické humoresky 2. (DAR) 

Druhá řada povídek vycházející z úspěšného televizního seriálu 

o brněnské četnické pátračce. Autor knižní verze Jan Cézar opět 

zavede příznivce praporčíka Arazíma do předválečného Brna, 

v němž se odehrávají malé i větší lumpárny, ale i velké zločiny, jež 

musí četnická pátračka vyřešit. Na stránkách knihy, jejíž sled 

kapitol kopíruje třináct dílů druhé televizní „četnické série", ožijí 

všechny oblíbené postavy, známé z obrazovky z předchozích dílů, 

čtenář však bude svědkem i toho, jak do hry vstoupí dramatické 

figury nové. Praporčík Arazím i „jeho lidé" se opět budou potýkat 

se zločinem, budou se ale muset vyrovnávat i s vlastním citovým 

tápáním a zmatky. Také druhá série Četnických humoresek 

přinese vedle poutavých zápletek a překvapivých rozuzlení, jež uspokojí fanoušky 

detektivního žánru, i pohled na život v předválečné moravské metropoli. 

 
 
Hercíková, Iva: Možná ho najdeš na ulici (DAR) 

Kniha dvaatřiceti krátkých povídek, které vám přiblíží svět od New Yorku a 

Floridy přes Prahu až po malou vesničku v Brdech. Autorka laskavě a s lehkou 

ironií zachycuje křehkost lidských vztahů, zdůrazňuje roli zvířat v životě člověka a 

píše o každodenních problémech, s nimiž se potýká každý z nás. 

 

 

Hiess, Peter: Něžná ruka smrti. Když vraždí ženy (DAR) 

Autoři shromáždili dvacet strhujících příběhů, v nichž vystupují ženy jako 

nechvalné hrdinky a představitelky zla: proslulé pachatelky vedle méně známých 

násilnic, travičky, sadistky i sériové vražedkyně. Jejich portréty, motivy jejich činů i 

jejich životní osudy jsou popsány se záměrně krocenou senzacechtivostí. Za 

každým případem se skrývá důkladné studium pramenů a kus poctivého 

reportérského výkonu.  

 

 



Kaltsogianni, Katerina: Psychopat. Po hlavě mi nikdo skákat nebude, po 
těle komu dovolím (DAR) 

Nezvykle otevřená zpověď úspěšné ženy, které trvalo celých devět roků, než se 

dokázala vymanit z partnerského vztahu s psychopatem. Svou draze zaplacenou 

zkušenost předává nyní již s nadhledem čtenářům. Hrdinka dochází při 

společném soužití velmi brzy k poznání kruté pravdy, že takový vztah se stává 

stále více nesnesitelným - a ve svých důsledcích i životu nebezpečným. Kniha 

přichází po výrazném úspěchu prvního vydání na knižní trh nyní podruhé. Téma 

domácího násilí nabývá i v naší společnosti na závažnosti, třebaže je stále do značné míry 

zlehčováno nebo dokonce ignorováno, a to jak ze strany veřejnosti, tak i bezprostředního 

okolí oběti. 

 

Remarque, Erich Maria: Miluj bližního svého (DAR) 

Jeden z nejznámějších autorových románů vznikl jako odezva na politické 

události v Evropě třicátých let, jako obžaloba nacistického totalitního režimu v 

Německu. Děj nás zavádí do autorovi dobře známého prostředí německých 

emigrantů, kteří byli nuceni opustit své domovy a nevěří, že se ještě někdy 

vrátí zpátky. Sledujeme osudy nedostudovaného medika Ludvíka Kerna a jeho 

velké lásky, židovské dívky Ruth, dále příběh levicového poslance Josefa 

Steinera, jeho ženy Marie a ostatních běženců, kteří zalidňují onu dramatickou 

scénu, již vytvořily samy dějiny v předvečer druhé světové války. 
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Dubská, Kateřina: Člověk Gabriel 

První kniha série Gabriel. Příběh romského zaříkávače koní popisuje 

cestu od uherského širokého Dunaje do císařské Vídně a dál na sever. 

Cestu chlapce, který byl jiný než ostatní děti. Dávno zaniklý svět 

kočovníků s pestrobarevnými vozy, tajemství přírodní magie a život 

slovácké vesnice pod buchlovskými kopci. 



 

 

 

Dubská, Kateřina: Dcery 

Druhá kniha série Gabriel. Autorka vypráví příběh čtyř generací 

své vlastní rodiny. Děj se ze Slovácka přesouvá do Prahy, 

severních Čech a Brna. Zpočátku je velká stmelená rodina 

schopná společně čelit dopadům dějinných zvratů české historie, 

která až tragicky poznamenává osudy některých jejích členů. 

 

Dvořáková, Petra: Sítě 

Tři příběhy o (ne)sebevědomí. Jak může nejistota a nízké 

sebevědomí ovlivnit váš život? Například tím, že k vám přitáhne 

manipulátora, který vás začne zneužívat ve svůj prospěch. Čím 

méně si věříte, tím více jste ohroženi, stejně jako Kristýna, Karolína 

a Naďa - tři hrdinky knihy Petry Dvořákové. 

Galbraith, Robert: Hedvábník : druhý případ Cormorana Strika 

Druhá kniha série Cormoran Strike. Když se spisovatel Owen Quine 

ztratí, jeho žena se obrátí na soukromého detektiva Cormorana 

Strika. Domnívá se, že se manžel sám uchýlil na pár dní do ústraní, 

a chce, aby ho detektiv našel a přivedl zpátky domů. Jakmile Strike 

zahájí vyšetřování, je stále jasnější, že za Quinovým zmizením je 

více, než si jeho žena připouští. Spisovatel právě dokončil rukopis 

nové knihy, ve které vykreslil velmi jedovaté karikatury téměř všech 

svých známých. Pokud by byl román vydán, rozvracel by životy - je 

tedy mnoho lidí, kteří by si mohli přát Quina umlčet. 

 

 

Green, John; Levithan, David: Will Grayson, Will Grayson 



Chicago je velké město a dva středoškoláky z jeho opačných konců může dohromady svést 

leda náhoda. A aby se navíc ti dva jmenovali úplně stejně, totiž Will Grayson, musí ta 

náhoda být hodně veliká. Jenže opravdový spád věci naberou teprve tehdy, když se do 

všeho vloží ještě někdo třetí – kamarád jednoho z Willů zvaný Drobek, tornádo v lidské 

podobě... 

 

 

Třeštíková, Radka: Bábovky 

Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. Nechte se 

strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdinek, kde nechybí ironie, 

humor, bolest, napětí, nenávist ani láska. Kde se emotivní příběhy 

vzájemně prolínají, jeden 

vede ke druhému, k celé 

řadě zajímavých 

rozuzlení a potom 

nerušeně pokračují dál, 

někdy šťastně, někdy ne, 

takový už je život. 

 

 

Jonasson, Jonas: 
Zabiják Anders a jeho 
přátelé 

Třetí humoristický román 

světového bestselleristy 

a autora nejoblíbenějšího 

románu roku 2014 v 

Česku. Johan Andersson 

– díky svým nesčetným 

pobytům v base 

nazývaný jednoduše 

„zabiják Anders“ – je 



čerstvě na svobodě. Potřebuje novou práci a stejně tak přátele. Do rány mu přijde vychytralá 

pastorka Johanna Kjellanderová, která se kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na 

dlažbě. Společně s hotelovým recepčním Perem Perssonem založí „Agenturu pro ubližování 

na zdraví“ se zabijákem Andersem v roli smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se 

zabiják Anders nezačne ptát po vyšším smyslu toho všeho, nezačne se najednou zajímat o 

boha  a nezačne být laskavý a mírumilovný. Jenže bossové stockholmského podsvětí s ním 

mají nevyřízené účty  a zabijáka Anderse                   i s jeho přáteli pořádně zmáčknou… 

Jonas Jonasson si šibalsky a neuctivě bere na mušku lidskou chamtivost a zabijákem 

Andersem vytvořil nezapomenutelnou postavu antihrdiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hošková, Blanka: Kamilenky 

Práce, nemocný a postupně na život rezignující manžel, 

kamarádka, které se průběžně rozpadá a zase skládá vztah… To je 

na jednu ženu mnohdy opravdu moc. A řešení? Dovolená! Do hor, k 

moři, za poznáním a hranice všedních dnů. Odpočinek, noví 

zajímaví lidé a znovu načerpaná energie. S odjezdem pečující ženy 

i manžel nakonec sezná, že rezignace není zrovna ideální životní 

postoj a vše se začíná v lepší obracet… Nic ale není tak 

jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát! 

 

 



Hošková, Blanka: Voňavé (na) dělení 

Hlavní hrdinka po mnoha letech opouští zaměstnání, protože dál nemůže snášet ataky 

svého nadřízeného. Procházíme s ní etapami velkého nadšení z nově nabyté svobody, 

těšení se na lepší příští, následujeme ji na Úřad práce i na pracovní pohovory a propadáme 

spolu s ní do beznaděje. Podaří se zralé ženě s dospělými dětmi nalézt pevnou půdu pod 

nohama? 

 

 

Hošková, Blanka: Zlato(v)lásky 

V pořadí již čtvrtý román Blanky Hoškové je o vztazích. Mezi 

manželi, rodiči, dětmi a v neposlední řadě v zaměstnání. Autorka 

popisuje situace, které všichni známe, konflikty a problémy, které 

každý z nás dennodenně řeší. Kniha je také o tom, že věci nemusí 

být takové, jak vypadají na první pohled. 
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Green, D. L.: Kája, super frája – Bratránek za všechny peníze 

Páté bláznivé dobrodružství nezaměnitelného Káji, super fráji. 

Domácí úkoly by měly být ze zákona zakázány! Po náročném dni 

plném poflakování se ve škole bych už žádnou další těžkou práci 

dělat neměl. A také jsem se velmi tvrdě snažil, aby to tak bylo. 

 

 



Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – 10. díl 

Zvládne Greg žít bez elektřiny? Možná je to fakt velké sousto i pro něj...    Za starých časů se 

žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou si Greg Heffley klade, když se jeho město 

rozhodne dobrovolně odpojit od elektřiny. Moderní společnost má přece své výhody a Greg 

není stvořený pro staromódní život. Přijde na to, jak tohle celé zvládnout? Nebo je život jak 

ze staré školy pro kluka, jako je Greg, fakt už moc velké sousto? 

 

 

Lindo, Elvira: Manolito vytahuje špinavý prádlo 

Manolito vytahuje špinavý prádlo je čtvrtou knihou úspěšné série 

o španělském chlapci Manolitu Brejlounovi. I tento díl je přímo 

nabitý zábavnými anekdotami a komickými situacemi. Manolito 

poprvé pozná lásku, kterou k němu zahoří nová záhadná 

spolužačka Melody Martínez. Dozvíte se také, jak se slaví 

španělské Vánoce a jak probíhá tradiční Jízda Tří králů, během níž 

Manolito na vlastní brýle uvidí svého otce převlečeného za Římana. 

Se svými nerozlučnými přáteli také se vydá na koledu, jejímž 

jediným výsledkem bude, že se mu ztratí mladší bratr Blbeček... 

Vše ale dobře dopadne a čtenáři se opět budou mít na co těšit v dalším díle.  

Stuart, S. D.: Dobrodružství Minecraftu : Povstání Herobrina, 1. 
díl  

První díl série Dobrodružství Minecraftu (série vychází též pod 

souborným názvem Povstání Herobrina). Dvojčata Josh a André 

používají vybavení z tátovy laboratoře virtuální reality ke hraní 

Minecraftu, jako by byli v kostičkovaném světě doopravdy. Díky 

přístupu k tátovu superpočítači ve vládní laboratoři se nabourali do 

zaheslovaného serveru, který vytvořil sám Notch. Šušká se, že 

obsahuje jedinou verzi Minecraftu, v jehož programu běží Herobrine... 

 

 

Stuart, S. D.: Dobrodružství Minecraftu: Portál, 2. díl 



Druhý díl série Dobrodružství Minecraftu (série vychází též pod souborným názvem Povstání 

Herobrina). Dvojčata Josh a André se konečně znovu shledávají, i když velmi neobvyklým 

způsobem. Poté, co se jim na zabezpečeném serveru podařilo najít tajemného Herobrina, 

musí spojit síly s kamarádkou Suzy a opět se vydat vstříc nebezpečí kostičkovaného světa. 

Dokážou tři desetileté děti zabránit Herobrinovi v ovládnutí celého Minecraftu? 

 

 

 

Válková, Veronika: Král Karel IV. : Osudový turnaj 

Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku. Báře 

se naskytne úžasná příležitost setkat se znovu s Karlem IV. - po 

dvaceti letech od posledního setkání. Karel IV. se nyní pyšní 

dvěma královskými korunami a ví, že se svým životem nesmí 

hazardovat, ale protože je rytíř tělem a duší, vypraví se na rytířský 

turnaj na zapřenou... 
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Fröhling, Ulla: Ukradený život 

Kazatel Paul Schäfer vytvořil v náboženské sektě vlastní svět plný sadistického 

násilí. Zde mohl děti, ženy i muže beztrestně ponižovat, týrat, znásilňovat, trápit 

hlady, drasticky jim vymývat mozky a jinak je ničit. Tento pekelný domov, který „otec 

Paul“ svým ovečkám připravil, zůstal desetiletí bez povšimnutí vnějšího světa, dokud 

se některé z obětí nevzepřely. 

 

 



Janouchová, Kateřina: Podváděná (1. díl) 

Porodní asistentka Cecilie Lundová miluje svou práci v 

nemocnici, díky níž může být přítomna u jednoho z 

nejdramatičtějších okamžiků v lidském životě: u okamžiku 

zrození. V soukromém životě se má jako matka čtyř dětí co 

ohánět. Její manžel John pracuje jako fotograf a jejich 

manželství je vcelku šťastné, každodenní povinnosti kolem dětí 

však odsouvají romantiku na druhou kolej. Nicméně tenhle 

dobře známýsvět pro Cecilii představuje jistotu. Takhle to 

vždycky bylo, a také to tak vždycky bude – nebo snad 

ne?Rodinný život však náhle naruší nečekaná událost. U dveří někdo zazvoní a 

venku na zimě stojí jakýsi neznámý mladík. Představí se jako Simon a tvrdí, že je 

plodem vášnivého prázdninového románku, který se odehrál před více než dvaceti 

lety, a že jeho otcem je John. Kolem celé rodiny se stahuje síť nevysvětlitelných 

událostí a falešné hry. Není přitom jednoduché odhalit, kdo koho tady vlastně 

podvádí a kdo je naopak podváděný. 

 

Janouchová, Kateřina: Sesterstvo (2. díl) 

Dům rodiny Lundových je na prodej. Poté, co Cecilie odhalila Johnovu nevěru, žijí 

manželé odloučeně a mají děti ve střídavé péči. Aby Cecilie zahnala stesk po 

ztraceném rodinném životě a po dětech, vrhá se s o to větší vervou do práce na 

porodním oddělení a nechává se pohltit dramatickými událostmi, které se tam 

odehrávají. Její okolí očekává, že dotáhne rozvod do konce a 

začne znovu, ona sama si to však ještě nestačila pořádně 

rozmyslet. Život bez partnera a každý druhý týden i bez dětí jí 

připadá nezvyklý a těžký, s Johnem však oba chodí na 

partnerskouterapii, díky níž by snad Cecilie mohla být schopná 

vnést do svého života nový řád.Zároveň s rozpadem Ceciliiny 

rodiny se na obzoru objevuje i další problém. Je přepadeno 

několik mladých žen a na internetu se rychle začnou šířit 

pomluvy                  a fámy. A slovo „sesterstvo“ najednou 

dostává nový význam. 

 

 



Janouchová, Kateřina: Nalezenec (3. díl) 

Léto je v plném proudu, rodina Lundových se vzpamatovává z 

přestálé krize a zdá se, že se život vrací do starých kolejí. 

Jednoho dne však Cecilie zjistí, že je znovu těhotná. Ví, že by 

se měla radovat, místo toho ji však trápí pochybnosti. Zvládnou 

vůbec s Johnem ještě další dítě? Je rozumné to zkoušet tak 

krátce poté, co se jejich manželství málem rozpadlo? Jak na tu 

novinu zareaguje zbytek rodiny? Navíc stále nedokáže pustit z 

hlavy jistého sympatickéhopolicistu, kterému zřejmě ani ona 

není tak docela lhostejná. A aby problémů nebylo málo, najde 

Cecilie během jedné služby na porodním oddělení na zemi před vchodem ležet 

opuštěné miminko, k němuž se nikdo nehlásí… 

 

 

 

 

 

 

Janouchová, Kateřina: Tygří žena (4. díl) 

Podzim přechází v zimu a život porodní asistentky Cecilie 

Lundové a její početné rodiny plyne dál, jako by 

v uplynulémroce ani nedošlo k dramatickým zvratům. Cecilie 

sice ještě stále chodí do práce, ale už se těší na další přírůstek 

do rodiny. Jednoho dne však dostane anonymní balíček, ve 

kterém je kniha se znepokojujícím obsahem, později následují 

ještě zlověstná pohlednice a výhružný dopis. Zároveň začne 

podivné vzkazy dostávat i její matka. Je tu snad nějaká 

souvislost? Ale ani Ceciliiny sestry to v tomhle období nemají 

snadné: jedna přišla o práci, druhá si právě uvědomila, že její kdysi šťastné 

manželství je už jen jakási zlatá klec. Jak se Cecilie a její rodina s problémy 

vypořádají?Čtvrtá část švédského rodinného thrilleru. 

 

 

Janouchová, Kateřina: Matčino srdce 5 



Blíží se jaro a porodní asistentka Cecilie Lundová je na mateřské dovolené s 

nejmladší dcerkou Ellen. To ale neznamená, že nemá co na 

práci - péče o pět dětí včetně věčně nespokojeného 

nemluvněte dává jí i jejímu manželovi pořádně zabrat a únava 

se začíná projevovat. Snadné to však v tomto období nemají 

ani její matka a sestry.To nejhorší Cecilii ale teprve čeká. 

Babičku Sonju srazí auto a řidič z místa činu ujede. Stará 

dáma leží v bezvědomí v nemocnici a nikdo neví, jestli se ještě 

probere. Postupně vychází najevo, že byla kdysi zapletena do 

zločinu, který dlouho zůstal utajen a jehož odhalení by i dnes, 

po všech těch letech, mohlo někomu nepříjemně zkřížit plány. 

A tak se Cecilie pouští do pátrání, které ji zavádí do velmi nebezpečných vod. 

 

 

 

 

 

 

Janouchová, Kateřina: Hra na schovávanou (6. díl) 

Když Cecilie Lundová skončí po srdečním kolapsu                     v 

nemocnici, dospěje k závěru, že pokud se nechce zničit úplně, 

musí se její život radikálně změnit. Připadá jí nemožné, že by 

měla dál žít se svým nevěrným manželem, a tak se rozhodne 

pro velký krok do neznáma. Není to pro ni nijak jednoduché, 

zvlášť když se s Johnem oba snaží, aby děti nové uspořádání 

poznamenalo co nejméně. Cecilii v tomto těžkém období pomáhá mimo jiné i návrat 

do práce na porodním oddělení. Problémům se však nevyhne ani tam. Její 

nadřízená, vrchní porodní asistentka Tatiana, která se přestěhovala do Švédska před 

lety z Ruska, zničehonic zmizí. A nebyla by to ani Cecilie, kdyby se nepustila do 

pátrání na vlastní pěst. Postupně odhaluje pravdu – a ta je děsivější, než si kdo 

dokázal představit… 

 

 

Janouchová, Kateřina: Pokrevní sestry (7. díl) 



Cecilie Lundová si pozvolna zvyká na nový život bez manžela            i na skutečnost, 

že teď mají s Johnem děti ve střídavé péči. Ani na porodním oddělení, kde pracuje, 

není situace právě růžová. Úsporná opatření v nemocnici si vybírají svou daň, 

oddělení trpí nedostatkem personálu a Cecilie i její kolegyně mají ještě víc práce než 

předtím. Jedné noci pak dojde                       k tragédii: při komplikovaném porodu 

zemře mladá maminka                             i s dítětem. Její manžel je zdrcený žalem a 

hledá útěchu                    u Cecilie.Zhruba ve stejné době do 

nemocnice přivezou dívku v pokročilém stupni těhotenství. Je v 

hlubokém bezvědomí, nemá u sebe žádné doklady a zdá se, že ji 

nikdo nepostrádá. Co je zač? A jak je možné, že se k ní nikdo 

nehlásí? Zkrátka je tu další záhada, která Cecilii přímo vybízí, aby 

se pustila do pátrání na vlastní pěst. 

 

 

 

 

BELETRIE PRO DĚTI 
 

Budinský, Václav:  
Sedí dvě krávy na stromě: nejlepší anekdoty pro děti od 5 
do 105 let 

Škola nás učí, že „veselá mysl je půl zdraví“ a životní 

zkušenost dodává, že veselou mysl mají především lidé se 

smyslem pro humor a vtip, optimisté. Takoví lidé kolem sebe 

dokáží šířit pohodu a není podstatné, jestli je jim právě pět 

nebo sto pět let. Způsobů a cest, jak vyvolat a udržet si dobrou náladu, je 

samozřejmě mnoho. Správným receptem a pomůckou může být i tato knížka. Každý 

z nás má trochu jinak vyvinutý smysl pro humor, na stejnou situaci nemusí dva lidé 

reagovat stejně. Proto autor do knížky zařadil širší výběr anekdot, vtipů, aforizmů a 

komických hádanek pro všechny věkové kategorie, aby si každý čtenář přišel na své, 

dobře se pobavil a s chutí zasmál. 

 



 
Lindo, Elvira: Manolito Brejloun 

Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec ManolitoBrejloun, který 

žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v madridské čtvrti 

CarabanchelAlto. Díky svým svérázným komentářům                        a 

naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující 

dobrodružství, byť část z nich se odehrává jen v jeho představách. 

Zábavné příběhy, pamětníkům připomínající nesmrtelné Mikulášovy 

patálie, si okamžitě podmanily celou Evropu. Zálibu v nich našli nejen 

malí čtenáři, ale i jejich rodiče. Také se staly inspirací pro několik 

televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou komedii.  
 
 

Mikulka, Alois: Cesta do podsvětí: Crazy-scifi (DAR) 

Povídky ve stylu crazy-scifi oživují a spojují v pozoruhodný celek 

svět dětských pohádek a výmyslů i reality říše dospělých. 

 

Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nešťastný 
lásky (6. díl) 

Školní valentýnský ples – vůbec nejdůležitější společenská 

událost celého roku – se kvapem blíží a Nikki by na nějhrozně 

ráda vyrazila se svým idolem Brandonem. Jenže co když ji 

odmítne? A to ještě zdaleka není ten nejhorší možný scénář, 

protože… co jestli tam Brandon ve skutečnosti touží jít s 

MacKenzie?!! Láska je zkrátka pekelně zapeklitá věc a vypadá 

to, že se zlomené srdce nevyhne ani největší mimoňce ve škole. 

Dočká se Nikki nakonec svého pohádkového happy endu? 

 

 

Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nestylový TV 
celebrity (7. díl) 

Nikki Maxwellová a její kapelka Zatím vlastně nevím se konečně 

dočkají svých pěti minut slávy a při nahrávání jejich hitovky, kterou 

před pár měsíci zaujali slavného televizního producenta, je bude 



dokonce sledovat televizní štáb! Jenomže v životě největší školní mimoňky není 

nikdy nic tak jednoduché: dokáže se Nikki poprat se svým novým pekelně 

natřískaným rozvrhem? Bude mít vůbec čas na svoje kámoše a hlavně – na 

Brandona? A dá si MacKenzie už konečně pohov se svými věčnými ďábelskými 

intrikami nebo naopak využije neustálé přítomnosti kamer k něčemu fakticky 

odpornému? 
 

 

Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy 
nepohádkový budoucnosti (8. díl) 

Dočká se Nikki své vysněné pohádkové budoucnosti nebo 

se její život změní v nikdy nekončící noční můru?Nikki 

Maxwellová už zažila pěknou řádku pohrom a za spoustu z 

nich mohla její věčná rivalka MacKenzie, ale tentokrát už to 

královna školních oblíbenkyň fakticky přehnala! Nikki se totiž 

její vinou ocitne v podivném snovém světěobydleném 

pohádkovými postavami. Naši hrdinku tady ovšem nečeká žádný princeznovský 

život. Proč? Protože když se vám do cesty v jednom kuse pletou zuřiví medvědi, 

hladoví vlci, praštěné královny a prohnilé čarodějky a mezi vámi a hrozivou smrtí stojí 

jen roztržitá prťavá víla, která poplete každé zaklínadlo, nezbude vám než se modlit, 

abyste se zase pěkně rychle probudili! 

 

 
Russell, Rachel Renee: Deník Mimoňky: Příběhy nehorázný primadony (9. díl) 

Nikkiina NOČNÍ MŮRA se stala skutečností! Její rivalka MacKenzie jí totiž ukradla 

deníček! Co když všem vyslepičí její mega tajné myšlenky a pocity?! 

Brzy se ale ukáže, že se královně KCO partičky zachtělo něco víc, 

než si jen přečíst zápisky své úhlavní mimoňské nepřítelkyně – 

prostřednictvím deníku ji touží zasvětit do svého FANTASTICKY 

ÚCHVATNÉHO života nejoblíbenější holky na škole. Co si 

doopravdy myslí o Nikki a jejích exotských kámoších? A jak se své 

rivalce pokusí překazit vztah s Brandonem tentokrát? 
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Gillerová, Katarína: Miluj mě navždy 

Ema se na plese nečekaně setká s Markem, který byl její velkou láskou. 

Nyní je Ema šťastně vdaná a čeká dítě. Jenže setkání                                     

s Markem vyplaví na povrch city, o nichž se domnívala, že je dávno 

pohřbila. Vyptává se Marka na jeho rodinu, ale ten se odpovědím vyhýbá. 

Druhý den se zděšená Ema dozví, že Marko spáchal v noci sebevraždu... 

Je to pro ni šok a pronásleduje ji pocit, že je nějakým způsobem 

zodpovědná za Markovu smrt. Rozhodne se proto zjistit, co ho k jeho činu 

vedlo. Jenže u všech, kteří Marka znali, naráží na hradbu mlčení… 

 

Gillerová, Katarína: Neodcházej 

Veronika neměla příliš šťastné dětství. Vyrůstala v rodině se 

zaneprázdněným otcem a matkou, která se viděla v její starší sestře 



Monice. Zoufale toužila po lásce, a proto se velmi upnula na svého muže Andreje. Vůbec si 

nevšimla, že Andrej se jí začíná vzdalovat, až jednoho dne přišel šok – manželovo přiznání k 

nevěře a rozvod. Veronice se zhroutil celý svět a zůstala sama s malým synkem. Záhy 

zjistila, že nepřišla jen                  o manžela, ale také o celou řadu přátel... 

 

Gillerová, Katarína: Zapomeň na minulost 

Sedmadvacetiletá Saša přišla před lety o otce a starší sestru Mišku, oba 

zahynuli pod lavinou v horách, kam vzal otec-horolezec poprvé jednu                        

z dcer s sebou. Saša si myslí, že o tragédii ví všechno, ale stačí celkem 

bezvýznamná událost – že si Saša vezme na pohřeb strýce perlový 

náhrdelník, který kdysi otec daroval matce – a spustí se řetěz událostí, 

který ji rázem vrátí do minulosti, a ona zjistí, že všechno bylo trochu jinak. 

Green, Jane: Druhá sezóna (DAR) 

Kit s Adamem se po patnácti letech manželství rozešli. Kit ztratila svou lásku, 

nejlepšího kamaráda i vlastní identitu. Ale rok po rozvodu se zdá, že se její 

život zase dostal do správných kolejí. Žije v příjemném městečku, má dobrou 

práci, dvě báječné děti  i skvělé kamarádky... 

 

Košťálová, Michaela: Hana Hegerová: Originální a svá (DAR) 

Brilantní zpěvačka - „první dáma šansonu“ a typově ojedinělá herečka paní 

Hana Hegerová, která se všemi svými přáteli a příznivci oslavy letos své 80. 

výročí patří již více jak čtyřicet let mezi čelní představitelky československé 

hudební scény, ve které, přestože přibývá pořád více a více tváří, je stále 

nevídaným solitérem… Její neopakovatelný projev a výstižná hudba dovede 

stejně tak něžně pohladit po duši, jako s vážností přinutit k přemýšlení o 

skutečných lidských hodnotách života, jakými jsou láska, mládí, stáří či štěstí a 

svoboda. Hana Hegerová je umělkyní, jež za svůj život ušla velký kus cesty, která mnohdy 

nebyla jednoduchá. Zažila vrcholnou slávu i křivdu, luxus i bídu a přece po celý život zůstala 

skromnou ženou, jejímž hlavním cílem nebylo být „hvězdou“ za každou cenu. 

 

Mostecký, Jaroslav: Útesy křiku (DAR) 



V divoké době osmého století se na moři setkávají lodě vikingů a 

UíNeillů, nejmocnějšího rodu na britských ostrovech. Pobřežní 

království se koří nájezdníkům ze severu a keltští králové umírali 

s norskou ocelí v těle. Jen pár z nich zachránily jejich dcery, jež 

se oddaly žlutovousým a rezovlasým vikingským jarlům, se slzami 

v očích poslušně uléhaly na jejich lože a se svou nevinností 

přinášely seveřanským náčelníkům věnem i země svých otců. Za 

tohoto divokého času přiveze němý muž vzkaz - a ještě té noci jej 

kdosi zavraždí. Král Orkádie, Owain mac Sigurd, má prvně v 

životě hrůzu z toho, co jej čeká. Přesto však zavelí vyplout z Včelí 

zátoky, nad níž se tyčí jeho hrad, a stočit přídě lodí k západu... 

Historický román s přídechem tajemna od úspěšného autora 

románů i faktografie. 

 

Oksanen, Sofi: Stalinovy krávy (DAR) 

Román populární finské spisovatelky je originálním a nekompromisním 

pohledem na poruchy příjmu potravy, bulimii i anorexii zároveň, jejichž 

hranice je často tak nezřetelná… Je psán ve dvou časoprostorových liniích: 

hlavní hrdinkou první, retrospektivní linie, je Katarina, která poznává „svého 

Fina“, vdává se za něj a stěhuje se do Finska; druhou linii příběhu zastupuje 

Anna – ač stejným dílem Finka jako Estonka, zdá se, že se ve Finsku vždy 

cítila jako cizinec a za svůj domov považuje právě druhou zemi. Anna 

otevřeně vypráví o své nemoci a nezaujatě popisuje mechanismy, které 

působí mezi ní a jejím „Pánem“ – bulimií. 

 

 

Romanová, Ľubomíra: Milosrdný spánek: příběhy z anesteziologie 

Lékařka Ľuba Romanová shromáždila ve své knize zajímavé, dojemné, 

smutné i veselé příběhy pacientů, s nimiž se za více než dvacet let své 

práce na ARO setkala. Při jejich čtení si uvědomíte, jak málo stačí, 

abychom ztratili všechno, a jak moc je toho zapotřebí, abychom se dokázali 

vrátit. 

 



 

Steelová, Danielle: Požehnání (DAR) 

Amandě Kingstonové, někdejší filmové herečce, náhle umírá manžel. Její 

dcery jsou již dospělé a vdané a ona zůstává sama. Brzy ale poznává 

Jacka Watsona, majitele obchodních domů, který je mimo jiné chápavý a 

příjemný společník... 

 

 

 

 

Weissová, Gabina: Diagnóza F50  

Diagnóza F50 souhrnně označuje poruchy příjmu potravy, kterými 

dnes trpí mnoho žen, a dokonce i dětí. Novinářka Gabina Weissová je 

jednou z nich. Bez obalu vypráví o své anorektické a bulimické 

minulosti: o tom, jak do toho spadla, o tom, jak hladověla, o tom, jak 

do sebe cpala cokoli – od strouhanky až po syrové špagety, aby ze 

sebe vzápětí všechno zase dostala ven. Otevřeně píše o pobytu na 

psychiatrickém oddělení nemocnice, o lásce, pro kterou se vzchopila, 

a o dětech, které jí nakonec zachránily život. 
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Kája, super frája, a čtyřnozí kamarádi 

Tuhle mě popadla touha starat se přes víkend o našeho třídního 

křečka Kadínka. Ani si neumíte představit, co všechno jsem kvůli 

tomu vytrpěl! Nejdřív jsem mámě slíbil, že se celej tejden budu 



sám starat o našeho psa Vajgla. Pak jsem se musel vypořádat s faktem, že děsivá Patricie 

Čeňková si chce Kadínka také půjčit. Pro Kadínka jsem byl ochoten udělat cokoliv! Ale to 

jsem ještě netušil, do čeho se pouštím. 
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Zibura, Ladislav: 40 dní pěšky do Jeruzaléma 

Obsah: 22letý muž jde pěšky 1400 kilometrů do Jeruzaléma. Pořád se ztrácí a je trochu 

nešikovný, potká ale dobrý lidi. Jak to skončí: do Jeruzaléma dojde, ale pak ho na letišti 

málem zabije raketa. Komu to můžeš koupit: komukoliv ve věku 14–99 let se smyslem pro 

humor. Seznam alergenů: obsahuje vtipy o náboženství a tlustých lidech. 

 

 
 


