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Třináctá populárně-naučná stezka po stopách Franty Kocourka,
26. 5. 2017

Třináctá populárně-naučná stezka, tentokrát „Po stopách Franty Kocourka“
Po třinácti měsících od poslední výpravy jsme se tentokrát sešli v sobotu 26. května
2017 u konečné tramvaje v Řečkovicích a společně jsme se vydali po stopách Franty
Kocourka.
Toho asi netřeba představovat. Brněnský rodák, bavič, silák, zápasník, herec (divadlo
Husa na provázku), filmový herec menších rolí, recesista a milovník hantecu. Borec, který
vleže na desce s 1500 ostrými hřeby měl na prsou kovadlinu o váze 150 kg a dva muži do
něj bušili těžkými perlíky; roztahoval s lanem v zubech železniční vagón na kolejích, trhal
balíček karet nebo ocelové lanko, ohýbal armatury přes krk, v zubech unesl dospělého
muže… Také zažil vážnou autonehodu, při které se z havarovaného vozu musel zachránit
sám, a několik těžkých úrazů během svých vystoupení.
Nejdříve jsme tedy navštívili soukromé muzeum Franty Kocourka, jehož majitelem a
zřizovatelem je pan František Kocman – dlouholetý Frantův přítel, manažer a asistent.
V muzeu jsme viděli množství fotografií Franty s různými známými osobnostmi, rovněž i
předměty, které byly spojovány s vystoupeními pana Kocourka – např. desku s hřeby,
kovadlinu, kolibříka, různé doklady a dokumenty. Pan Kocman měl připravené pro všechny
pěkné upomínkové předměty.
Muzeum Franty Kocourka se nachází v areálu Obchodního centra Brno-Řečkovice na
adrese Kolaříkova 1 v prodejně nábytku Kocman a je otevřeno během prodejní doby
prodejny, tj. pondělí až čtvrtek 9-17 hodin a v pátek 9-15 hodin.
Po této hodnotné exkurzi byly pro děti venku připraveny na dvou místech různé
soutěže, kde měly předvádět svoji sílu, hbitost, šikovnost, nápaditost i kreativitu. Skládaly
obří puzzle, házely míčky a kroužkem na plyšového kocoura, zvedaly maketu činky, hledaly
v parku svíčky (které jim poté posloužily jako losy do tomboly), soutěžily v namotávání nitě
s bonbónem jazykem a podobně.
Pro rodiče byl nachystaný kvíz na znalost hantecu, kde největšími „chytáky“ byla
slova blikšón (člověk s brýlemi), Flintůvka (Zbrojovka) nebo cinknuté hrnec (pivo ředěné
vodou).
Děti cestou získávaly indicie, podle kterých na konci výletu musely nenápadně najít
hrob Franty Kocourka a poté mi přijít sdělit křestní jména jeho rodičů. U hrobu jsme poté
zapálili získané svíčky a zanechali vlaječku Obce Jinačovice.
Smutnou pravdou je, že když Franta dne 7. července 1991 zemřel (a shodou
okolností zesnul na rameni pana Kocmana, který nás provázel v muzeu), všichni si zpočátku
mysleli, že je to jen recese. Srdce, které měl Franta tak často na dlani, zradilo. Bohužel se na
sanitku čekalo 45 minut, a tak lékařský zásah přišel už příliš pozdě. Údajně by snad pan
Kocourek byl ochrnutý na polovinu těla, i kdyby záchrana přišla včas.
Místo posledního odpočinku našel Franta na hřbitově v Brně-Řečkovicích – Úlehle, skupina
21, hrob č. 103.
Na konci výletu děti obdržely drobné dárkové předměty a velmi horké dopoledne jsme
ukončili v blízké cukrárně Větrník, kde jsme ještě dlouho o osobnosti pana Kocourka hovořili.

Na této stezce nás bylo 26 a to ve věku od necelých tří měsíců do 66 let, zájemci byli
z Jinačovic, Medlánek, Klobouků a Kuřimi.

Dodatek:
Pokud se někdo zajímá a život a osud pana Kocourka, doporučuji ke shlédnutí nový
dokument České televize Král železa a smíchu (lze dohledat na internetu v archívu ČT), kdy
pan Kocman poskytl k tomuto dokumentu osobní archív a také zde fungoval jako odborný
poradce
http://www.frantakocourek.eweb.cz/.
http://www.kocman.cz

V muzeu s panem Kocmanem

Beseda o Zdeňku Milerovi v ZŠ Hudcova - březen 2017
V březnu proběhla beseda o Zdeňku Milerovi v druhé třídě na základní škole
Hudcova v Medlánkách.
Žáčci se tam dozvěděli zajímavosti ze života Zdeňka Milera, na ukázku měli knihy
nejen s Krtečkem, ale i méně známé knihy ilustrované tímto autorem, společně
s Andrewem Feustelem se podívali i s krtečkem do vesmíru, s plyšovým krtečkem se
naučili rozpoznávat citoslovce a vše bylo zakončeno všeobecným testíkem, který
všichni splnili na jedničku.
Třída byla Krtečkem přímo vyzdobená, tak se besedovalo úplně samo :)

REVIZE V KNIHOVNĚ, 2.-3. 3. 2017
Ve dnech 2. a 3. března 2017 proběhla v knihovně revize, kterou přijely udělat milé,
sympatické a šikovné kolegyně z Městské knihovny v Kuřimi.
V pátek jsem byla přítomní revizi i já.
Výsledek revize je takový, že od poslední revize v roce 2012 chybí 10 knih, přičemž u
8 to vypadá jako chybně provedený odpis z minule, dvě "ztracené" knihy jsou zatím
velkou záhadou. Ale i tak je výsledek revize výborný.
Během revize došlo také k návrhu knih k odpisu. Odepsalo se jich cca 300 kusů. Tyto
knihy jsou nyní nabízeny zdarma čtenářům (i nečtenářům) v knihovně k rozebrání.
Jedná se zejména o knihy z dětské beletrie a z naučné literatury pro dospělé.
Seznam knih k rozebrání je uveden na konci Občasníku – ale některé z nich už
k dispozici nejsou.
Další revize čeká knihovnu v roce 2022.

CHARITA, SBĚR VÍČEK – AKTUALIZACE:
V únoru 2015 jsem odevzdala vámi nasbíraných 13 kg víček,
v listopadu 2015 jsem odevzdala dalších 13 kg víček,
v prosinci 2016 dalších 10 kg víček,
v únoru 2017 to bylo 9,3kg víček,
v květnu 2017 dalších 8 kg víček.

NOVINKY BŘEZEN 2017
BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Dungworth, Richard: AngryBirds. Stela a vajíčkový strom.
Když maršál Jelítko ukradne ptákům jejich vejce, Stela vymyslí lstivý plán,
jak je získat zpět.

Dungworth, Richard: AngryBirds: Rudohněv a velká soutěž
Rudohněv poctivě trénuje na velkou soutěž, ale stejně tak tvrdě
trénuje i jeho největší soupeř Žluťas. Vyplatí se jim jejich snaha
a píle, když jim prasata ukradnou vejce?

Dungworth, Richard: AngryBirds: Hlavu vzhůru, Chucku!
Zábavná kniha pro začínající čtenáře podle celosvětového fenoménu
Angry birds. Chuck se nudí, protože všichni jeho kamarádi mají něco na
práci. Co se stane, když se vypraví na ostrov? A co najde na jeho pláži?

Dungworth, Richard: AngryBirds:
Bombasovy nejlepší narozeniny
Bombas má narozeniny, ale raději se šel schovat. Podaří se
ostatním ptákům Bombase najít a připravit mu tu nejlepší oslavu
narozenin ze všech?

Janouch, Katerina: Ivanka se sama myje
Jedna ze série vtipně ilustrovaných knížek pro nejmenší od
oblíbené švédské spisovatelky českého původu Kateřiny
Janouchové a ilustrátorky Mervi Lindmanové. Vtipné obrázky
a krátké texty představují běžné činnosti a situace v životě
malé holčičky Ivanky. Ivanka je po celodenním hraní
umazaná od hlavy až k patě. Vana plná voňavých mydlinek
to napraví! Koupání je pro ni i malým dobrodružstvím.

Janouch, Katerina: Ivanka lepí náplasti
Další ze série knížek pro nejmenší od oblíbené švédské
spisovatelky
a
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doprovázené krátkými texty přizpůsobenými malým dětem
představují běžné činnosti a situace v životě holčičky Ivanky
– hraní si s náplastmi. Při tom všem samozřejmě Ivanku
provázejí její plyšoví kamarádi, kteří vše prožívají spolu s ní.
Ideální knihy pro první společné čtení a prohlížení.

Popprová, Andrea: Pohádky bratří Grimmů
Ilustrované pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků,
Bělinka a Růženka.
Špůrová, Zuzana: Básníčky o zvířátkách

Kocmanová, Ivana: Abeceda s básničkami
Veselá abeceda pro nejmenší děti. V knize děti najdou ke
každému písmenu básničku s ilustracemi.

Kocmanová, Ivana: Červená čepička a jiné pohádky
Nedaleko Hustoles leží vesnička Vlkov. V hustých lesích
kolem ní prý žil zlomyslný vlk, ze kterého měli všichni kolem
strach. Chtěl posvačit vypečeného Koblížka, okrást pekaře
Houstičku a řezníka Špejličku a slupnout Červenou čepičku
i s babičkou. Jenže všichni do jednoho měli víc štěstí než
rozumu, dnes už se vlka nikdo nebojí a v hustoleském lese si
žijí spokojeně dál. Každou pohádku doplňují kontrolní otázky
a úkoly a obrázkový slovníček. Text provází vtipné ilustrace.

Kocmanová, Ivana: Neposlušná kůzlátka a jiné pohádky
Veselé příběhy, na motivy klasický pohádek, ve kterých jsou
desítky slov nahrazeny obrázky.
Tzv. „dvojhlasné čtení“, kdy dospělý předčítá a dítě doplňuje
malovaná slova, hravou formou rozvíjí slovní zásobu dítěte
i schopnost reprodukovat vyprávěný text. V závěru každé
kapitoly jsou jednoduché úkoly, které prověří do jaké míry si
dítě text zapamatovalo. Na konci knihy je slovníček všech
malovaných slov. Jednotlivé pohádky doplňují celostranové
barevné ilustrace.

Léblová, Jarmila: Myš Bláža na cestě za blahobytem
Bláža Kousalová je obyčejná myš. Bydlí v rozlámaném
křesílku na půdě horské chalupy a sní o lepší budoucnosti.
Jednoho dne dostane dopis, který převrátí její život naruby.

Léblová, Jarmila: Krákorčina abeceda
Krákorčina abeceda je soubor všemožných písmen, slov,
básniček, úkolů a obrázků. Krákorka ukáže dětem všech 34
písmen české abecedy. Každému písmenu je věnovaná celá
dvoustrana. Na ní najdou veselou básničku, úkol i slova
k danému písmenu. Na závěr čtení Krákorčiny abecedy si děti
mohou vyzkoušet psaní všech naučených písmen. Všechna pro
ně nová slova si pak zopakují pomocí velkého obrázkového
slovníku.

NAUČNÁ LITERATURA PRO NEJMENŠÍ
Víš, co jíš
Na čem si nejraději pochutnáváte? Asi už víte, že mrkev je dobrá na oči a že
sladkosti nejsou příliš zdravé. Ale tušili jste, že když budete jíst čerstvé ryby, bude
vám srdce bít jako zvon? V této knížce se dozvíte, které potraviny jíst, abyste si mohli
déle hrát, rychleji běhat a lépe se soustředit ve škole.

NOVINKY BŘEZEN / DUBEN 2017
BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Lindo, Elvira: Manolito na cestách
Manolito se k nám vrací již v pátém dílu originální a zábavné série
o španělském chlapečkovi z Madridu. Všechno to začalo, když tatínek Manolo
vyslovil onu magickou větu: „Manolito pojede se mnou. Zabal mu do mojí
tašky tři spodky a tři trička, víc nepotřebuje.“ A tentokrát to bude opravdu jízda
se vším všudy, Manolito pozná svět za hranicemi Carabanchelu: bude totiž
vyprávět o jedné nezapomenutelné cestě po španělských silnicích. Nechte se
překvapit: Jaký vlastně doopravdy je tatínek Manolo? Je Marcial opravdu
padouch? Vycpou snad Manolitova dědečka Nicoláse? Vážně se Manolito dorozumí s
kamiónem? A jak to nakonec bylo s tím pracím práškem?

Milan, Peter S.: Myšáci na první výpravě
Myšáci Tomík a Otík jsou dva malí rošťáci, kteří bydlí s maminkou
a tatínkem za skříní v obýváku manželů Rambouskových. Podnikají
různá dobrodružství. Nejraději by odcestovali a poznali zajímavá místa
z celého světa. Jak asi dopadne jejich první cestovatelská výprava po
velkém domě Rambouskových? Jaké záhady se přihodí? Dobrodružný
příběh myšáků pro děti od 4 let.

Milan, Peter S.: Myšáci v akci
Volné pokračování příběhů myšáků Tomíka a Otíka. V předchozí
knížce jsme je opustili ve chvíli, kdy se nedopatřením dostali do
policejní brašny. Ono to ale tak úplně nedopatřením nebylo, byl to spíš
zoufalý úprk před kocourem.

A tak se malí bráškové dostali na

policejní stanici, kde je čekala spousta dobrodružství, se kterými si
museli poradit. Veselé příběhy myšáčků jsou vhodné pro děti od 4 let.

Peroutková, Ivana: Anička a její kamarádky
Aniččini rodiče odjeli na rok pracovat do Afriky, a tak se Anička
nastěhuje k babičce. Do druhé třídy bude chodit v malebné vesničce.
Přestože to tu Anička dobře zná, má zprvu trochu obavy: jaká bude
nová třída, najde si nějakou kamarádku, co všechno ji čeká? Brzy však
z ní její strachy opadnou, a spřátelí se dokonce hned se dvěma
spolužačkami. S nimi pak Anička zažívá skvělá dobrodružství a radosti
i starosti, které přináší kamarádství tří děvčat.

Stančík, Petr: Jezevec Chrujda točí film
Když do lesa Habřince jednoho dne přiletí z města papoušek, je
z toho velké pozdvižení. Všechna zvířátka najednou obdivují jeho
krásně pestrobarevné peří, zatímco ten, kdo má jen černobílý kožíšek,
upadá v přezíravé přehlížení. Například jezevec Chrujda. Pak ale do
lesa přijedou tři černobílí filmaři – panda, zebra a straka – natáčet
černobílý film. A kdo v něm získá hlavní roli? No přece náš jezevec...
Příběh malé čtenáře hravou formou vede k poznání, že to podstatné
u lidí, stejně jako u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale v nitru. A že móda se rychle mění,
kdežto opravdové přátelství zůstává stále.

Stančík, Petr: Jezevec Chrujda našel velkou lásečku
Oblíbený dětský hrdina jezevec Chrujda z lesa Habřince, zvídavý
a kamarádský stavitel podzemních chodeb a nor, se ve svém novém
příběhu osudově zamiluje. A to do krásné lasičky Aničky – jenomže není
sám, kdo by Aničku rád získal. A tak Chrujda musí o svou lásečku bojovat
s protřelým tchořem Smradolfem. Naši hebce srstnatí hrdinové se ocitnou
v tajemné jeskyni plné nebezpečných tvorů, kteří usilují o jejich život.
Odvážný Chrujda nad svým sokem zvítězí ne silou, ale statečností
a vynalézavostí a tím Aničku konečně přesvědčí, že on je ten pravý.
Vtipné ilustrace nejrůznějších tvorů v lese i na louce jsou od vynikající výtvarnice Lucie
Dvořákové.

Stančík, Petr: Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič
Pokračování dobrodružství jezevce Chrujdy a jeho přátel z lesa Habřince. Chrujda se
tentokrát pustí do vynalézání a spolu s kamarádkou, vozíčkářkou sůvičkou Stáňou, sestrojí
tajemný urychlovač. Do přístroje ale omylem vleze hlemýžď a jeho „urychlení“ způsobí řadu
veselých příhod. Chrujdovi se nakonec všechny zmatky podaří uvést do
původního stavu a v lese Habřinci znovu zavládne klid. Napínavý
pohádkový příběh přináší malým čtenářům nejen zábavu, ale také
poučení, že i tělesně znevýhodněné bytosti jsou platnými a velmi
přínosnými členy společnosti. A snad v nich také podpoří zájem o fyziku,
kterou – alespoň podle zkušeností autora – většina školáků k vlastní
škodě považuje za nudný předmět.

Štáchová, Helena: To nejlepší z Hurvínka
Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého kamaráda Žeryka.
Jak to chodí v Oslově, ve městě, o kterém nikdy nikdo neslyšel? Opravdu se tam vůbec
nechodí do školy? Kde leží Tramtárie? Kdo tam žije a kdo takové zemi vládne? Co je to
Kostitřaska a k čemu asi slouží? Kdo Hurvínkovi pomůže splnit velké přání stát se
dospělým? A bude Hurvínek v dospělém těle šťastný? Pokud se to chcete dozvědět, na nic
nečekejte a pusťte se do čtení.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Lewis, Clive Staples:
Letopisy Narnie, komplet 1. - 7. díl
Komplet všech sedmi dílů Letopisů Narnie v dárkovém boxu!
Prožijte dobrodružství v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a
dalších tajemných bytostí. Souborné vydání světového
bestselleru.
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa.
Projděte s námi do země zázraků a kouzel - do Narnie!
Nenechte si ujít fantasy bestseller, který nadchl miliony
čtenářů po celém světě.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Čarodějův synovec – 1. díl
Staňte se spolu s Digorym a jeho kamarádkou Polly svědky zrození pohádkové země!
Seznamte se s bájným lvem Aslanem, který ji chrání, a poznejte zlou čarodějnici Jadis, která
chce všechny ovládat.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň – 2. díl
Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi obrů, trpaslíků,
kentaurů a dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou čarodějnicí. Dokážou s pomocí
moudrého a zároveň strašlivého lva Aslana zlomit její temnou nadvládu?

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec – 3. díl Vydejte se společně s malým
chlapcem Šastou a jeho mluvícím koněm na cestu plnou záhad, nebezpečí, intrik a strachu.
Podaří se Šastovi najít vytouženou Narnii a rozluštit záhadu vlastního původu? Dokáže
odvrátit nebezpečí, které Narnii hrozí?

Lewis, C. S.: Letopisy Narnie – Princ Kaspian – 4. díl
Magická síla navrátila sourozence Petra, Zuzanu, Edmunda a Lucii do Narnie, kterou ničí
občanská válka. Zachránit ji může jen mladý princ Kaspian, ale potřebuje pomoc. Podaří se
mu s podporou dětí a lva Aslana zachránit Narnii a vrátit jí dávno ztracené časy svobody a
štěstí?

Lewis, C. S.: Letopisy Narnie – Plavba jitřního poutníka – 5. díl
Vydejte se společně s Edmundem, Lucinkou a Eustacem na loď prince Kaspiana a hledejte
sedm přátel, kteří se dávno ztratili s princovým otcem při nebezpečné plavbě k Východním
ostrovům.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Stříbrná židle – 6. díl
UVĚZNĚNÝ PRINC A ZEMĚ V OHROŽENÍ NARNIE … kde obři chystají zkázu … kde zlo
splétá sítě … kde vládnou kouzla. Navzdory neznámým nebezpečím a hlubokým a tmavým
jeskyním je skupinka přátel vyslána hledat uneseného prince. Na své výpravě do Podzemí
se však setkávají s daleko krásnějším a daleko hrozivějším zlem, než si vůbec dokázali
představit. Kouzlo Lewisovy paralelní říše nikdy nezanikne

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Poslední bitva – 7. díl
Jill s Eustacem se znovu vydávají do země, které hrozí zkáza. Narnie je zmítána zmatky
a pochybnostmi a král Tirian musí zabránit jejímu úplnému zničení. Začíná bitva, která
navždy rozhodne o budoucnosti slavného království Narnie!

Nesbo, Jo: Doktor Proktor a vana času
Zběsilá jízda časem v zábavném a napínavém pokračování o doktoru
Proktorovi. Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou
dávnou lásku, Julietu Margarínovou. V poštovní schránce Lízy
Pedersenové v Dělové ulici se jednoho dne objeví zvláštní pohlednice.
Je od doktora Proktora. Líze a Bulíkovi se nakonec podaří vzkaz rozluštit
a zjišťují, že doktor Proktor se bez jejich pomoci nemůže dostat nazpět z
minulosti. Proč je ale jeho zpráva šifrovaná? Hrozí mu nějaké
nebezpečí? Doktorovi věrní přátelé se brzy ocitají v Paříži, kde potkávají
Julietu. Tyto bývalé hrdličky se musely před téměř čtyřiceti lety rozdělit
za velmi dramatických okolností a doktor Proktor nyní vyrazil za pomoci
svého starého vynálezu, vany času, do minulosti, aby změnil chod
tehdejších událostí. Nepodařilo mu však vrátit do přítomnosti a jediné, co vyplavalo z vany,
u které na něj Julieta čekala, byla pohlednice adresovaná Líze. Nezbývá tedy nic jiného, než
aby Líza s Bulíkem podnikli svou životní koupel a vyrazili do minulosti na pomoc doktoru
Proktorovi.

Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha první
Tajemný ostrov.
Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. To vše čeká na odhalení
v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném románu, kde děj
a děsivé fotografie přináší jedinečný čtenářský zážitek. Náš příběh začíná strašnou rodinnou
tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na vzdálený
ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky
sirotčince slečny Peregrinové pro podivné děti. Když Jacob
bloumá jeho opuštěnými ložnicemi a chodbami, ukazuje se
postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc než podivné. Byly
možná nebezpečné. Možná byly na opuštěném ostrově drženy v
jakési karanténě z velmi dobrých důvodů. A nějak – i když to zní
jako něco nemožného – jsou možná stále naživu.

Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha druhá, Podivné
město
Deset podivných dětí prchá před armádou obludných monster.A pomoci jim může jen jediný
člověk – jenže ten je uvězněn v těle ptáka.Mimořádná pouť, která začala v knize Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti, pokračuje. Jacob Portman se vydává se svými novými
přáteli na cestu do Londýna, podivného hlavního města celého světa. Doufají, že zde
naleznou lék pro svou milovanou ředitelku, slečnu Peregrinovou.
Jenže ve městě ničeném válkou číhají nečekaná překvapení na
každém rohu. A než Jacob dovede podivné děti do bezpečí, musí
učinit důležité rozhodnutí, které se týká jeho lásky k Emmě
Bloomové.Sirotčinec

slečny

Peregrinové

vtáhne

čtenáře

do

imaginárního světa telepatie a časových smyček, cirkusových triků a
vlkodlaků

–

do

světa

obydleného

„podivnými“

dospělými,

vrahounskými stvůrami a bizarními druhy zázračných zvířat. Stejně
jako v prvním díle v sobě i druhá část Podivných dětí spojuje
napínavou fikci s dosud nepublikovanými dobovými fotografiemi
a nabízí tak jedinečný čtenářský zážitek.

Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha třetí, Knihovna
duší
Děti ze sirotčince slečny Peregrinové přicházejí potřetí! Podivuhodné dobrodružství
podivných dětí pokračuje třetím dílem tam, kde druhý díl skončil: v londýnské podzemce, do
které se infiltrovaly stvůry a ve které je netvor, k němuž Jacob našel
klíč v podobě „netvorštiny“. Vlak, do něhož stvůry násilím nahnaly
podivné děti i některé ymbryny, dávno zmizel v tunelu. Zůstala však
pachová stopa a k Emmě a Jacobovi přibyl podivný pes Addison, který
sice nosí brýle, ale čich mu slouží dobře.Tak začíná poslední (zatím?
doopravdy?) velká mise našich podivných a podivuhodných přátel. Na
nebezpečné výpravě za osvobozením svých druhů potkávají Jacob
a Emma další podivné, laskavé i kruté, poznávají zradu, nebezpečí
závislosti, závist i chorobnou touhu po moci. Na konci musí Jacob
volit, který z obou světů mu bude domovem. Anebo ho čeká
překvapivé řešení?

Walliams, David: Dědečkův velký útěk
Jackův děda je už starý a zmatený:
* když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče
* jí jen konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné míchanice
* často si nemůže vzpomenout, jak se Jack jmenuje
Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům ve slavné
bitvě o Anglii. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho chápe, je právě
jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do podivnéhoa nehostinného domova
pro staré lidi, se Jack rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají se společně na velkou
dobrodružnou cestu, dokonce opravdu vzlétnou do oblak. Nový román Davida Walliamse je
úžasnou směsicí smutných momentů, detektivních motivů i typicky walliamsovského humoru.
Řeší se v něm problém Alzheimerovy nemoci, vztahy v rodině a čtenáři se navíc dozví i něco
z historie. Knihu opět ilustroval Tony Ross.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Dubská, Kateřina: Malé zázraky
Malé zázraky se dějí pořád a každému z nás, jen je potřeba pozorně
naslouchat svému srdci. Dvanáct povídek Kateřiny Dubské vás vezme do
světa, který znáte, ale občas na něj zapomínáte. Do světa rozhodnutí, která
dokážou změnit nezměnitelné. Je to dvanáct opravdových příběhů, dvanáct
příběhů lidí, které autorka potkala a kteří jí vyprávěli o situacích, jež se mnohdy
zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, minulosti a o tom, že
stačí jen trochu změnit úhel pohledu a rázem je vše možné.

Flynn, Gillian: Zmizelá
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání však může vražedně klamat… Amy
Elliottová Dunneová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick Dunne, její muž,
je po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že
nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má
pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?

Hartl, Patrik: Okamžiky štěstí
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte
si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který
začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky
čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete statečně prokousávat citovými
nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on a jako
ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste očekávali...
Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete
se o ně bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky
s Eliškou, Kubou, Dedém, Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki
a Ondřejem. Protože štěstí a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze.

Javořická, Vlasta: Na časy
Dvě povídky zobrazující dva dívčí, ženské osudy. Hrdinkou první povídky je
mladá venkovská služka, hrdinkou druhé povídky děvče, které si až příliš,
jak si přála matka, vybíralo ženichy.

Javořická, Vlasta: Na hrobech zelených
Příběh zasazený do období první světové války a několik let po ní. Štěstí je
vystřídáno smutkem, radost utrpením. Posléze přece jen nachází hlavní
hrdinka Marta novou lásku a jízda na saních kouzelnou krajinou Vysočiny
se pro ni stane odrazovým můstkem pro její další smysluplný život.

Keleová-Vasilková, Táňa: Rozbité štěstí
Příběh manželů Terky a Andreje se začíná téměř

idylicky:

žijí

v hezkém, moderně zařízeném bytě s dvěma dětmi, malou Emilkou
a pubertálním Adamem, a zdá se, že jim nic nechybí ke štěstí. Jediné, co
Terku trápí a neví si s tím rady, je skutečnost, že s Adamem, Andrejovým
synem z prvního manželství, k sobě nemohou najít cestu, i když se o to
velmi snaží. Vážná krize v manželství nastane, když Andrej, majitel
cestovní kanceláře, zkrátí daně a dostane se do vězení. Terka zůstane na
výchovu dětí sama a musí se vyrovnat se situacemi, o kterých se jí předtím
ani nesnilo...

Nesbo, Jo: Lovci hlav
Ve svém dalším románu autor bestselleru Nemesis uvádí na scénu
nového hrdinu. Roger Brown je podle svého vlastního názoru nejlepší
a nejhůře placený lovec hlav (headhunter) v Norsku, má příliš krásnou
ženu a příliš drahou vilu, a proto si musí přivydělávat krádežemi
uměleckých děl. K tomu využívá kontaktů, které získává při své práci.
Clas Greve je dokonalý kandidát na jakoukoli vrcholnou pozici. Ženám
připadá okouzlující, a navíc vlastní jeden Rubensův obraz stomilionové

hodnoty. Dokáže-li Roger Brown tento obraz získat, vyřeší se tím jeho ekonomické potíže
a navždy získá svou ženu Dianu. Když se však Brown dostane do Greveho bytu, zjistí něco,
co vědět ani nechtěl. Roztáčí se nečekaný kolotoč událostí. Náhle se lovcem hlav stává
někdo jiný, Brownovi jde o život a mění se ve štvanou zvěř. Začíná zběsilý hon a boj
o přežití, ve kterém může zvítězit jen jeden...

Nesbo, Jo: Sněhulák
Sněhulák je sedmou knihou volné série krimirománů, jejichž hrdinou je
vyšetřovatel Harry Hole. Je listopad. V Oslu napadl první sníh. Birte
Beckerová přichází domů z práce a chválí manžela a syna, jakého
postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni žádného sněhuláka
nepostavili. Celá rodina užasle zírá z okna. Syn si všimne, že sněhulák je
obrácen tváří k domu a jeho černé oči hledí přímo dovnitř. Ráno je Birte
pryč. Zmizela bez stopy. Jen sněhulák má kolem krku její šálu. Vrchní
komisař Harry Hole dostává tajemný dopis s podpisem "Sněhulák" a také
novou kolegyni Katrine Brattovou, která si v tajuplnosti se Sněhulákem nezadá. Harry později
zjistí, že Birte Beckerová není první případ. Na povrch vyplouvá řada podobných zmizení a
ukazuje se, že mají společné rysy, především to, že všechny ženy byly vdané a všechny se
ztratily s prvním sněhem. Rozbíhá se vyšetřování, které je tentokrát ještě napínavější než
obvykle a pro Harryho o to složitější, že se silně dotýká jeho nové kolegyně i jedné velice
blízké osoby. Harry ani netuší, jakému zlu bude muset tentokrát čelit a jakým způsobem
bude muset prokázat, co v něm je.

Váňová, Magda: Náhoda nebo osud
Brilantně napsané příběhy lidí, kterým náhoda změnila osud. Obyčejná
náhoda už mnoha lidem změnila život. V pěti povídkových příbězích
Magdy Váňové se objevují náhody humorné, ironické, nesmyslné
i záhadné. Psychologicky jemným odhalováním lidské povahy, ve které
dřímá osud každého člověka, zachytila autorka hru nepředvídatelných
náhod v té chvíli, kdy z ní vzniká nové pokračování skutečného
příběhu.

Váňová, Magda: Zapomeň na minulost
Lékař Josef Prokop je ženami obdivovaný muž, ale ve svých
citech k partnerkám projevuje zdrženlivost a jistou míru sobectví,
kterou skrývá za svou uzavřeností. Oženil se třikrát a pokaždé
jeho manželství dopadlo jinak, než očekával. Josef si to musí
znovu připomenout, když se chystá na svatbu svého syna
z prvního manželství, který si bere jeho třetí manželku a za
svědka jí jde jeho druhá žena. A přesto bez těch tří různých
manželek by nemohl existovat. Díky jednoduchosti první toužil
po intelektu druhé, která ho zase svými malichernostmi vehnala
do náruče třetí. Román je nejen zrcadlem životů tří Josefových
žen, ale také se v něm odhaluje, jaký doopravdy je tento
šarmantní a ženami obdivovaný muž.

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Kondo, Marie: Zázračný úklid: pořádek jednou provždy
Poznejte originální umění, díky němuž se spolehlivě zbavíte
nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato přesvědčivá
knížka se právem stala ohromným bestsellerem po celém světě
a vyšvihla se na první místo žebříčku New York Times.
Proměňte svůj domov pomocí autorčiny inspirativní metody
v trvale uklizené prostředí: klíčem je vypořádat se s domácností
ve správném pořadí, ponechat si jen to, co opravdu milujete,
a udělat vše rychle. Změníte tak svůj život – získáte větší
sebejistotu, budete úspěšnější a možná i konečně zatočíte
s přebytečnými kily. A především načerpáte energii k tomu,
abyste žili podle svých představ.

Zibura, Ladislav: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
„Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj někdy musíš dojít pěšky.” To je motto
excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat
údolí čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí výškovou nemocí, zachraňuje lidský život
nebo je zatýkán čínskou policií, vše komentuje s humorem. Chodí pěšky, spí u cizích lidí
doma a vloni o tom napsal svou první knihu, a teď se nechal přemluvit a napsal druhou.

KNIŽNÍ NOVINKY – BŘEZEN 2017,
KNIŽNÍ DARY
BELETRIE PRO NEJMENŠÍ –
LEPORELA
Chodí pešek okolo
Pec nám spadla
Nejkrásnější

české

lidové

říkanky

a rozpočítadla jsou doprovázeny půvabnými
ilustracemi Vladimíry Vopičkové.

Lada, Josef: Říkadla
Kniha obsahuje lidová česká říkadla, rozpočitadla a kolednické
popěvky. Svět českých venkovských tradic je v knížce živě
zachovaný a zpřístupněný pro ty nejmenší také díky krásným
ilustracím Josefa Lady.

Nauč se poznávat zvířata z lesa
Nauč se poznávat zvířata ze ZOO
Tyto

knížky

plné

barevných

fotografií

a ilustrací vám přiblíží život a životní
prostředí našich volně žijících zvířat a také
zvířat, jejichž domovem je džungle.

O koblížkovi
Klasická česká pohádka s půvabnými
ilustracemi Edity Plickové.

Pohádka o Červené Karkulce
Bohatě ilustrované leporelo s pohádkou O Červené Karkulce.

Podívej, co všechno bagr dokáže!
Podívej, co všechno policejní auto dokáže!

Smetana, Zdeněk: Křemílek a Vochomůrka
Prohlížejte obrázky a vyprávějte si s dětmi příběhy veselých
mužíčků, Křemílka a Vochomůrky! Leporelo s ilustracemi Zdeňka
Smetany a texty podle knížky V. Čtvrtka potěší nejen děti, ale
jejich rodiče a prarodiče.

Sýkorová, Eva: S Myšákem u nás doma
S myšáčkem se děti naučí, co všechno je čeká v kuchyni, jak správně
nakupovat, co všechno se dá dělat v dětském pokoji, na zahrádce
nebo v koupelně…
Švarc, Josef: Jak to chodí na stavbě
Děti předškolního věku se pomocí veselých obrázků Josefa Švarce
a doplňujících otázek doví, jak to vlastně na stavbě chodí. Stavba velké
budovy a stanice metra postupuje na obrázcích krok za krokem od
výkopu až po dokončení.

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Teletubbies: Čtyři veselí
Teletubbies a Dipsy tancuje: 2
pohádky ze země Teletubbies
Dva

úsměvné

příběhy

určené

nejmenším dětem. V pohádce Čtyři
veselí Teletubbies se naši kamarádi
nejprve poschovávají jeden druhému,
ale pak se zase šťastně najdou.
V „Dipsy tancuje“ zvou Tinky Winky,
Laa-Laa a Po Dipsyho ke hře, jenže
Dipsy chce jen tancovat. Nakonec si
ale budou zase hrát všichni společně.

NAUČNÁ LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Moore, Patrick: Hvězdy a planety: Encyklopedický průvodce
Encyklopedický průvodce Patricka Moora, autora více než šedesáti
knih z astronomie a který v televizi BBC uváděl rozsáhlý seriál
Obloha v noci, poskytne čtenářům úplný návod pro amatérská
pozorování hvězd a planet pouhým okem, triedrem nebo malým
dalekohledem. Knížka obsahuje barevné mapy všech 88 souhvězdí
severní a jižní oblohy a více než 50 nejnovějších barevných snímků
z kosmických sond.

Nová překvapení z kindervajíček
Miniaturní figurky z papíru
Můj první obrázek: jednoduché motivy z papíru
Gumičkománie! : návody na ozdoby z barevných gumiček
Nažehlovací barvy na textil: Bezva hity pro děti
Brožury z edice TOPP, s předlohami v originální velikosti

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Bejdáková, Jitka: Cvičení a sport v těhotenství
Vynikající, přehledná a srozumitelná příručka pro těhotnou
ženu vychází z ryze českého prostředí. Je přístupná cenou,
pojetím, volbou cvičení všem budoucím maminkám, doporučí
jak se udržet ve fyzické kondici celé těhotenství, jaké sporty
jsou vhodné, které jsou rizikové a které naprosto nevhodné
a vyloučené. V knize jsou uvedeny nejen cviky, které každá
těhotná může cvičit doma, ale i zásady cvičení v posilovně,
cyklistiky, spinningu, tance, gravidjógy, joggingu a dalších
sportů. Kniha obsahuje více než 100 barevných instruktážních fotografií.

Mrowetz, Michaela: Bonding – porodní radost
Kniha

vznikla

jako

rozmluva

tří

žen.

Klinická

psycholožka Michaela Mrowetz jako jedna z prvních u nás
začala hovořit o tématice rané podpory bondingu. Ivana
Antalová je

zakladatelkou

sdružení

BabyKlokánci,

podporující děti nemocné a předčasně narozené. Gauri
Chrastilová, fejetonistka a spisovatelka, se dlouhodobě
zajímá o normální porod a o vše, co souvisí s výchovou dětí.
Autorky napsaly knihu, kterou by si samy rády přečetly, když
prožívaly svoje první těhotenství. Knihu, která se otevřeně
dotýká radostných i bolestných témat mateřství a rodičovství a odborně, ale
přitom jednoduše a srozumitelně pojímá celou širokou škálu témat, propojených
stěžejní myšlenkou nutnosti prosazení podpory rané vazby mezi matkou a dítětem
jako

běžné

kasuistikami,

normy

českého

stanovisky

porodnictví.

různých

barevnou obrazovou přílohou.

Rozhovor

odborníků, přílohami

je

doplněn

příběhy,

a šedesátistránkovou

Skálová, Hana: Průvodce stylem pro šarmantní
plnoštíhlé krásky
Chcete být žádoucí, elegantní, upravená, i když se
řadíte do kategorie XXL? Přiznejte si to – často
nerespektujete postavu a navlékáte se do nevhodného
oblečení. Přitom přitažlivá může být žena s jakýmikoli
proporcemi a v jakémkoli věku. Záleží jen na vás.
Konečně je tu ta správná kniha pro boubelky. Nechte se
inspirovat příběhem, radami a tipy – čeho se vyvarovat,
co vyzdvihnout, jaké volit barvy, látky, doplňky – a vždy
perfektně oblečená doma, v práci, ve společnosti i při
sportu se stanete terčem nebývalé pozornosti.

Liška, Vladimír: Skrytý svět záhad a tajemství
Autor poukazuje na paradoxy ve vědě, na anomálie, které
jsou za jejími nynějšími hranicemi poznatelnosti a nově
pohlíží

na staré

skutečnosti,

které

byly

považovány

za objasněné. V pořadí druhá ze záhadologických prací
Vladimíra

Lišky

se

tentokrát

zaměřuje

na mapování

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

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Králová, Sofie; Kristl, Tomáš: 13. komnata milenek
Nevěra v přímém přenosu, Aneb když láska bolí...
Kniha 13. komnata milenek od autorů Sofie Králové
a Tomáše Kristla je pohledem do světa nevěrného muže,
jeho milenky a jím podváděné ženy. Kniha je inspirována
skutečným příběhem milostného trojúhelníku a čtenářům
přibližuje myšlení, pocity a emoce lidí, kteří nevěru
a paralelní vztah v nedávné době sami prožili. Tomáš je
šťastně ženatým otcem, který se nikdy neocitá v potížích.
Jednou však prožije zdánlivě nevinný flirt se svou kolegyní
z práce. Časem Sofii svede a v průběhu několika měsíců si s ní vytvoří paralelní
vztah, který před okolím úspěšně tají. Sofie otěhotní a poté Tomášovi porodí dceru.
Několik dalších měsíců Tomáš žije dva oddělené životy, plné jeho výmluv, lží,
obviňování a manipulací. To se nezmění ani poté, kdy se vše dozví jeho žena.
Tomáš rozehrává hru, ve které se všichni ocitají ve slepé uličce a v níž zákonitě není
vítěze.
Králová, Sofie; Kristl, Tomáš: Srdcem proti rozumu
Pochopit chování mužů se ženám někdy zdá téměř nemožné.
Často přitom stačí podívat se na svět přímo jejich očima.
Kniha Srdcem proti rozumu je pozvánkou ženám do
mužského světa. Co všechno je v životě muže skutečně
důležité? Zdraví, rodina, láska, peníze, štěstí? Nebo je to
něco úplně jiného? Proč se často chová, jedná a mluví jinak,
než žena očekává? Má nějaká tajemství? Skryté touhy
a představy? A dokáže být se ženou skutečně šťastný? Kniha autorů Sofie Králové
a Tomáše Kristla je volným pokračováním knihy 13. komnata milenek. Stejně jako
kniha první je i toto pokračování inspirováno životními příběhy a zkušenostmi obou
autorů. Autoři v knize na společných životních příbězích odkrývají čtenářům dva
rozdílné pohledy na svět. Svět mužů a svět žen. Svět srdce a svět rozumu.

Javořická, Vlasta: Kletba miliónů
Dvoudílný román vykresluje příběh rodiny továrníka Vágnera, jeho
ženy a dětí. Vypráví o tom, jak ukvapené rozhodnutí učiněné ve
chvíli bolesti a zrady, způsobí smrt dvou lidí a výčitky svědomí po
zbytek života. Láska, nevěra, nenávist a znovu láska, zákruty
života, tak dobře známé všem, kdož jej žijí. Hluboce lidský úděl
nesou románové postavy stejně oddaně, jako je spisovatelka psala
a vytvářela. Moudrost ukrytá v příběhu nám znovu opakuje, že
peníze a majetek nezaručují zdaleka šťastný a spokojený život.
Mějme to stále na paměti.

Mazetti, Katarina: Chlápek od vedlejšího hrobu
Na hřbitově se náhodně setkají dva pozůstalí. Désirée je knihovnice
a v polední přestávce chodívá k prostému náhrobku za svým
manželem, který umřel na její vkus příliš mladý. Benny je
zemědělec, který chová krávy a starostlivě pečuje o pompézní
hrobku svých rodičů. Sedávají spolu na lavičce před hroby
a zpočátku k sobě cítí silnou antipatii. Ale jednoho dne se na sebe
usmějou…

Mazetti, Katarina: Rodinná hrobka
Volné pokračování románu Chlápek od vedlejšího hrobu. Co se
stane, když se do sebe zamilují farmář, který potřebuje hospodyni
a pomocnici na statku, a intelektuálka-knihovnice, jež neumí ani
vařit, a přesto se nakonec spolu rozhodnou žít?

Kalenská, Renata: Vybledlo
Povídkový debut známé novinářky o tom, že stále jsme vlastně všichni sami, i když
jsme obklopeni lidmi. S výjimkou jedné povídky, kterou vypráví muž, jsou všechny
ostatní líčeny ženskýma očima. Ale všechny mají jedno společné téma: samotu
a pocit, že ať už jsme mezi lidmi nebo doma, tak stejně jsme vlastně sami. Pocit

osamění z velké části vyplývá z hektičnosti životního stylu a z
nepříliš dobrého stavu společnosti, ovlivněné "západním" způsobem
života mladých lidí. Povídky jsou napsány originální a poměrně
úspornou a zkratkovitou ich formou, která je celkem zajímavá, ale
místy poněkud brání orientaci v textu.

KNIŽNÍ NOVINKY KVĚTEN 2017
BELETRIE PRO DĚTI: DVOJJAZYČNÁ
Buonocore, Maire: The Children of Lir: Děti krále Líra
Dougherty, John: Finn MacCool and the Giants Causeway: Fin Drsňák a Obrův
chodník
Heddle, Becca: Yoshi, The Stonecutter: Kameník Joši
Morgan, Michaela: Beauty and the Beast: Kráska a zvíře
Morgan, Michaela: Mulan
Price, Susan: How the bear Lost His Tail: Jak medvěd přišel o ocas
Vydavatelství Edika připravilo ve spolupráci s Oxford University Press dvojjazyčné verze
klasických pohádek. V angličtině jsou určeny pro čtenáře ve věku od 7 do 12 let, mohou je
ale využít jak učitelé, tak rodiče. Záměrem je rozvíjet slovní zásobu dětí, ale i jejich
schopnost porozumět mluvené angličtině a umět příběhy převyprávět vlastními slovy.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Brenckert, Eva: Péťa a kostlivec
Co se skrývá ve tmě? Péťa poprvé přespí u Eliáše. Dívají se na
napínavý, hodně strašidelný film. Eliáš spí, ale Péťa nemůže usnout.
Eliášův pokoj mu ve tmě připadá jiný a neznámý. A neschovává se
náhodou něco hrozného za záclonou? Péťa a kostlivec je první kniha
o veselém přemýšlivém Péťovi. Knížky o něm se hodí pro děti, jež se
začínají učit číst nebo čtení právě pro sebe objevily. V krátkých
příbězích poznávají děti i dospělí každodenní prostředí, známé
situace i pocity.

Brenckert, Eva: Péťa je zamilovaný
Péťa má tajemství! Ale mámě ho poví. Dostal totiž od Emilky pusu!
Jaké to je, když se Péťa zamiluje? To se dozvíte ve třetí knížce o
tomhle malém vykukovi.

Brenchley, Chaz: Drákula
Zjednodušené převyprávění vynikajícího hororového románu Brama
Stokera Drákula.

Na 54 stranách se mladí čtenáři seznámí

s hlavním dějem románu. Dalších 10 stran je věnováno tzv.
podnětům k zamyšlení, kde jsou uvedeny změny oproti originálu,
dozví se trochu z historie, tedy o době, v níž Drákula vznikl a o
časech, v nichž žil hrabě Vlad Dracul, který byl předlohou literárního
Drákuly. Najdou zde i odkazy na knihy, filmy a internetové stránky,
kde se dozvědí více. Poslední částí je kvíz s otázkami týkajícími se
obsahu knížky.

Čeňková, Jana: Závrať
Výbor jedenácti povídek autorů české literatury od 19. století po
současnost. V knize najdeme text Jana Nerudy, Josefa a Karla
Čapkových, Gustava Meyerinka, Jana Weisse, Karla Michala či
Ondřeje Neffa. Výbor uzavírá povídka současného autora,
Vratislava Maňáka. Všechny povídky mají jeden společný rys hororovou atmosféru či napětí. Jsou zde upíři, přízraky, děsivé
výjevy, ale i strašidelná zákoutí lidské duše. Jakkoli texty
prostupuje podobná atmosféra či motivy, každá povídka se nese
v autorském stylu toho kterého prozaika, nechybí ani nadsázka
a ironie. Všichni, kdo jste se dosud vyhýbali autorům z čítanek
a seznamům povinné četby - je na čase se začíst. Povídkový výbor Závrať přináší výběr toho
nejzajímavějšího s decentním douškem strašidelna - od klasiků české prózy!

Gellnerová, Dorota: Pralinky pro sousedku
Krátké lapidární příběhy jsou určené těm nejmenším. Co všechno
se může přihodit v jednom domě, kde spolu žijí sousedé...
a v jednom bytě, kde pospolu žijí se svou paní kocour Albert
a pejsek Pupík, vesele a s nadsázkou vypráví knížka plná obrázků.
Albert s Pupíkem totiž mívají nápady, které se většinou nelíbí jejich
paničce. Jejich logika je přece jen jiná než člověčí.

Nesnídal, Dalibor: Pověsti z kraje pod Vladařem
Magický kraj kolem hory Vladař (Karlovarský kraj) je plný legend, pověstí a tajuplných
příběhů. Lidé si je předávali z generace na generaci, události po konci druhé světové války
však tuto tradici násilně zpřetrhaly. Pověsti se naštěstí zachovaly a dodnes tak dotvářejí
jedinečný genius loci zdejší čarokrásné krajiny. Sochař, výtvarník a ilustrátor Dalibor
Nesnídal je zachytil půvabnou obrázkovou formou, která jistě potěší nejen znalce zdejšího
kraje, ale i milovníky umění. Příběhy nás budou provázet mytické postavy čertů, skřítků,
lesních žínek, víl a vodníků, ale i postavy reálné, jako byl např. Jan Žižka, který se na
vrcholku hory Vladař ubránil přesile katolických vojsk. Zjistíme také, jak hora Vladař ke
svému jménu přišla a jak to bylo se slavnou panenkou skákavou. Vstupme tedy do říše
pohádek a pověstí, kraj kolem Vladaře nás netrpělivě očekává.

Tashjian, Janet: Žil jsem jako kaskadér
Derek Fallon je malý rošťák a odpůrce čtení a knížek. Tentokrát se
zhlédne v parkouru. Při překonávání překážek v místním univerzitním
kampusu ho zahlédne o něco starší Tony. Ukáže se, že pracuje u filmu
jako kaskadér a nabídne Derekovi, aby zaskakoval za jednoho z herců.
Jenže to nebude jen tak. Navíc má Derek strach, že mu seberou
milovanou opičku, protože se o ni špatně stará, a zlobí se na nejlepšího
kamaráda Matta, protože provedl něco, co se nedělá. Jak jen tohle
dopadne?

Tavner, Gill: Oliver Twist
Zjednodušené převyprávění vynikajícího sociálního románu Charlese
Dickense Oliver Twist. Na 54 stranách se mladí čtenáři seznámí
s hlavním dějem románu. Dalších 10 stran je věnováno tzv. podnětům
k zamyšlení, kde jsou uvedeny změny oproti originálu, a trocha
z historie – o době, v níž Oliver Twist vznikl a o situaci nemajetných
vrstev těch časů. Najdou zde i odkazy na knihy, filmy a internetové
stránky, kde se dozvědí více. Poslední částí je kvíz s otázkami týkajícími se obsahu knížky.

Tavner, Gill: Pýcha a předsudek
Proč temperamentní, chytrá Elizabeth Bennetová tak hrubě odmítne
pohledného, bohatého Darcyho? Čím ji asi mohl tolik urazit?
Elizabeth se pyšní tím, jak dobře umí odhadnout lidskou povahu;
pan Darcy je zase hrdý na své rodinné jméno. Když se jejich světy
střetnou, provázejí to silné emoce. Rodina Bennetových se ocitne
vinou různých nedorozumění, špatného úsudku a proradných lží
v ohrožení. Mohou se zlomená srdce opět zacelit? Je možné
zapomenout na vyslovené urážky? Existuje něco, co by dokázalo
Bennetovy uchránit před ostudou? Přivodí Elizabethin předsudek a
Darcyho pýcha jim oběma pád?

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Příběhy ve znamení touhy
Patnáct slavných českých a slovenských osobností připravilo unikátní projekt,
v rámci kterého se zamýšleli nad slovem touha. V povídkové sbírce najdete
příběhy Jaroslava Rudiše, Haliny Pawlowské, Marka Šindelky, Kláry
Mandausové, Tomáše Hanáka, Kateřiny Janouchové, Sáry Saudkové, Ivy
Frühlingové, Tamary Heribanové, Evy Urbaníkové, Jozefa Heribana, Kristiny
Farkašové, Jozefa Banáše, Olgy Feldekové a Michala Hvoreckého. Texty
doprovázejí fotografie Sáry Saudkové.

Coley, Liz: Návrat z temnoty (DAR)
Bylo jí třináct, když se ztratila. Zmizela své rodině, přátelům, světu. Když se
zčistajasna objevila, zjistila, že jí chybí velký kus sebe samé. Šestnáctiletá
Angie Chapmanová se po třech letech od svého záhadného zmizení vrací
domů. Z toho období si nic nepamatuje, jako by jí někdo vymazal všechny
vzpomínky. Musí si poskládat příběh o všech hrůzách, které prožila, aby
získala nazpět svůj život.

Denemarková, Radka: My 2
V roce 2014 se v Praze sejdou dva lidé. Ema a Tony. Ema je na útěku z nešťastného
manželství, Tony je oblíbeným kadeřníkem. Oba se chtějí líbit mužům…
Příběh MY 2 je jemná i drsná miniatura o dnešku. Přitom nadčasová.
O lásce mezi lidmi, co vlastně znamená a jak málo nebo jak mnoho
znamenat může. I v tom nejvšednějším z oblasti lásky se skrývá
hraniční poloha. A nakolik záleží na sexuální orientaci? Jsme jen
erotický mechanismus? Proč jsou vazby mezi lidmi pohodlně uvolněné,
ale právě proto tak děsivě nespolehlivé? Kam postoupilo odtržení sexu
od emocí, proč se tak často zaměňuje láska za sex? Lidé se ve
vztazích navzájem „zabíjejí“, krok za krokem. Manželská i volná láska
se často ukrývají za masku falešného štěstí. Jsme v kontaktu přes nespočetné sítě, ale ty
nás paradoxně drží v povzdálí.

Destin, Jonathan: Ten den jsem se rozhodl zemřít : mrazivý příběh šikanovaného
chlapce
Pět let trvající šikana ve škole i mimo ni, drastický pokus o sebevraždu
upálením a zhruba pět let trvající léčení a boj o návrat k normálnímu
životu… to je ve stručnosti obsah knihy – svědectví osmnáctiletého
Jonathana zvaného Jojo. Obézní introvertní hošík trpící dyslexií se
přímo nabízí jako terč nejprve posměšků, pak i vyhrůžek a bití. Má
pocit, že mu nikdo nemůže pomoci a že by smrt byla vysvobozením.
Dlouho se zaobírá tím, jak svůj život ukončit, až se po zhlédnutí
nějakého dokumentu rozhodne upálit.

Ham, Rosalie: Švadlena (DAR)
Po dvaceti letech, které strávila jako švadlena v předních módních
evropských salonech, se Tilly Dunnageová vrací do malého australského
městečka, z nějž musela v dětství prchnout. Hodlá se jen podívat za
nemocnou matkou a zase odjet. Nakonec se však Tilly rozhodne zůstat,
a přestože je stále vyděděncem, luxusním a okázalým róbám z její dílny
nedokážou upjaté ženy z Dungataru odolat. Díky krejčovskému umění,
přátelství se seržantem Farratem – jediným policistou v městečku

a nebývalým znalcem rozmanitých látek – i počínajícímu vztahu s Teddym, tamní hvězdou
australského fotbalu, na jehož rodinu se ostatní dívají skrz prsty podobně jako na tu její, ji
místní mezi sebe, i když se zdráháním, nakonec přijmou. Spolu se závistí a řevnivostí, které
vyvolávají v městečku její šaty, však vyplouvají na povrch i staré křivdy a začíná být zřejmé,
že Tilly tajně kuje temnější plán: pomstít se těm, kteří jí ublížili, a to způsobem opravdu
velkolepým...

Hepworth, Sally: Tajemství porodních bab
Neva Bradleyová představuje ve své rodině už třetí generaci porodních
bab. Práci miluje stejně jako matka a babička a chápe ji jako tradicí
umocněné poslání. Nyní je sama gravidní a ze všech sil se snaží utajit
okolnosti svého těhotenství a početí, zvláště pak identitu otce dítěte.
Rodině i spolupracovníkům tvrdí, že žádný otec prostě neexistuje. Pro její
matku Grace je dceřino tajnůstkaření nesnesitelné. Čím víc však Grace
na dceru naléhá, tím víc se Neva uzavírá a zarytě mlčí... S celou situací se musí vyrovnat
také Floss, Nevina babička. Jen ona zná šedesát let staré tajemství, které v mnohém
připomíná vnuččinu pozici a jehož vyzrazení by mohlo neodvolatelně zasáhnout do života
celé rodiny. Skrývat pravdu je pro obě čím dál těžší. Není nakonec moudřejší a pro všechny
lepší přiznat, jak to všechno bylo? Je lepší pravdu navěky tajit nebo s odhalením čelit nutným
následkům?

Evanovich, Janet: Podfuk (DAR)
On je lupič-gentleman. Ona agentka FBI. Extrémně výbušná kombinace!
Těžko si představit nesourodější dvojici, než je Nick Fox a Kate
O’Hareová. On je prvotřídní podvodník a zloděj, ona zvláštní agentka FBI,
která mu posledních pět let šla po krku. Jenže právě když se Kate podaří
Nicka konečně zatknout, vytasí se Nick se svým nejlepším švindlem
vůbec – přesvědčí FBI, aby ho tajně zaměstnala, a navíc mu za parťáka
přidělila Kate. Ve spletitém podfuku si budou muset společně poradit s
fingovanými únosy, falešnými identitami a zběsilými honičkami s policií i
indonéskými piráty. Pokud se dřív nezabijí navzájem.

Fielding, Joy: Až ji uvidíš (DAR)
Život Marcy Taggartové se roztříštil na kousky. Před dvěma lety ztratila
svou milovanou dceru Devon, která údajně zahynula v Irsku při nehodě
na moři. Tělo se nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, že její dcera je mrtvá.
Vidí ji všude kolem sebe… a když je sama na návštěvě v Irsku, uvidí ji
za oknem kavárny doopravdy. Tak začíná zběsilý hon za přeludem,
který je Marcyinou jedinou nadějí. „Vím, že nejsi mrtvá, Devon! A já tě
za každou cenu najdu.“

Fischerová, Daniela: Tři vraždy a král
Tři detektivní novely klasického typu — To nejlepší nás ještě čeká,
Panenka vúdú a Blbec ve skříni — bez kriminalistů a bez vědeckých
metod, záhady vyluštěné všímavostí a zdravým rozumem. Amatérští
pátrači Medard a Kristinka jsou už v těch nejlepších letech. Oba se
dobře vyznají v lidech a chodí s očima otevřenýma. Každá ze tří vražd
se odehraje v uzavřeném prostředí a s malým počtem osob. Prostor
nelze opustit a všichni vědí, že jeden z přítomných je vrah.

Lasicová, Hana: O dcerách a milenkách
Jednoho dne zazvoní v Irmině bytě telefon a rozjařený otec jí oznámí, že
má novou přítelkyni, a chce, aby se s ní Irma seznámila. Ta však jeho
nadšení nesdílí. Jednak je Maša příliš mladá a jednak pochází ze
„Sovětského svazu“. Tato dvě zjištění stačí k probuzení Irminy nedůvěry.
Proč si hezká mladá dívka vybrala právě jejího stárnoucího, plešatého
otce? A tak se s přímo detektivním nasazením a notnou dávkou humoru
pustí do pátrání po tom, kdo Maša je, s kým se stýká a o co jí vlastně jde.

Nelson, Jany: Dám ti slunce (DAR)
Jude a její dvojče Noah jsou si neuvěřitelně blízcí. Když je jim třináct,
Jude pochopí, že je krásná, a Noah zas, že je gay. Třináctiletý Noah
má kromě své sestry už jen jedinou lásku: kreslení. A dělá všechno

pro to, aby se dostal na prestižní uměleckou školu. Jude naproti tomu víc řeší kluky. O tři
roky později je všechno jinak. Na školu snů se dostala Jude, ale je z ní zakřiknutá šedá
myška, co se schovává za své výtvory. Z Noaha se stal pařmen a lamač dívčích srdcí.
A jejich máma je mrtvá. Dvojčata spolu skoro nemluví a ani jeden nedokáže říct, proč
vlastně. A jejich životy jsou bez toho druhého úplné pouze z poloviny. Podaří se jim najít
k sobě zase cestu, poskládat svůj svět a získat šanci na šťastný život?

Oliver, Lauren: Chvíle před koncem (DAR)
Co kdyby vám zbýval jen jeden den života? Co byste dělali? Koho
byste políbili? A jak daleko byste zašli, abyste si svůj život zachránili?
Samantha Kingstonová má všechno: kluka, o kterého by stála snad
každá, tři úžasné nejlepší kamarádky a prostě všechno nej na střední
škole Thomase Jeffersona – od nejlepšího stolu v jídelně až po
nejlepší parkovací místo. Pátek 12. února by měl být jen další z řady
dnů jejího perfektního života. Místo toho se ukáže, že je to den
poslední…

Rankin, Ian: Jména mrtvých (DAR)
Je červenec 2005; jednání nejvyšších představitelů G8 ve Skotsku sleduje celý svět. Do
Edinburghu jsou na týden převeleny vydatné posily, aby policie každodenní masová
shromáždění, statisícové pochody a demonstrace zvládla. Pouze inspektor Rebus musí stát
stranou – šéfové nestojí o další průšvih. Spolu se seržantkou Siobhan Clarkeovou však bude
mít práce až nad hlavu, jakmile se ukáže, že v těsné blízkosti přísně střeženého jednání
nejmocnějších politiků světa řádí sériový vrah a pod hradbami Edinburského hradu vyhasl
život sympatického poslance…
Pátrání jim komplikuje snaha nadřízených vše utajovat, dokud
jednání G8 neskončí. Ovšem Rebus, jemuž do důchodu zbývá
zhruba rok, má jako vždy svou hlavu, a když rozhořčená Siobhan
Clarkeová začne zjišťovat, kdo z policistů zásahové jednotky zranil
její matku, vypadá to, že oba kriminalisté budou muset ještě v tomto
týdnu učinit rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivní jejich
další život…

Wilson, Daniel H.: Robokalypsa (DAR)
V ne příliš vzdálené budoucnosti se vyspělé technologie řídící svět
lidí obrátí proti svým stvořitelům. Za pomoci superinteligentního stroje
zvaného Archos se jim podaří téměř kompletně vyhladit lidstvo; ti, co
přežili, však ukryti chystají odvetu… Sci-fi technothriller o zoufalém
boji člověka proti vzpouře strojů – zdá se to jako otřepané téma,
Daniel H. Wilson, původním povoláním inženýr robotiky, ho však
dokázal zpracovat tak lákavě a originálně, napínavě, drsně a zároveň
humorně, že se jeho námětu chopil slavný Steven Spielberg
a natáčí podle něj film.

Zde je seznam vyřazených knih, které jsou zdarma k dispozici
v knihovně komukoli (nejen registrovaným čtenářům). Knihy si
můžete vzít kterýkoli pátek od 17 do 20 hodin. Některé knihy ze
seznamu jsou již rozdané.

Úbytkový seznam
Datum tisku : 18.03.2017
U.číslo P.číslo

Autor

Název

Místo, rok

Sign.

Odepsáno

404

1053 James, Dean

Melrose PlaceDobrá parta

Praha, 1995

M

03.03.2017

405

1054 James, Dean

Melrose PlaceTrápení s láskou

Praha, 1995

M

03.03.2017

406

2399 Lanczová,
Lenka, 1964-

Past na kočku

Líbeznice, 1996 B

03.03.2017

407

988 Foglar, Foglar,
Jaroslav, 19071999

Pod junáckou
vlajkou

Praha, 1969

M

03.03.2017

408

583 Lenartová, Eva,
1959-

Miluji tě, Adame

Ostrava, 1989

M

03.03.2017

409

2397 Lanczová,
Lenka, 1964-

Zlodějka snů

S.I., 1996

B

03.03.2017

410

2398 Lanczová,
Lenka, 1964-

Půlnoční sny

S.I., 1999

B

03.03.2017

411

1366 Verne, Jules,
1828-1905

Matyáš Sandorf

Praha, 1981

M

03.03.2017

412

1357 Verne, Jules,

Zmatek nad

Praha, 1964

M

03.03.2017

1828-1905

zmatek
Duha nad Větrnou Praha, 1988

413

895 Bauer, Vratislav

M

03.03.2017

414

979 Flos, Flos,
Vzducholodí do
František, 1864- srdce Brazílie
1961

Praha, 1971

M

03.03.2017

415

978 Flos, Flos,
Lovci orchidejí
František, 18641961

Praha, 1957

M

03.03.2017

416

991 Frič, Alberto
Vojtěch, 18821944

Strýček Indián

Praha, 1956

M

03.03.2017

417

1000 Franková,
Hermína, 1928-

Kluk od vody

Praha, 1987

M

03.03.2017

418

1192 Ozogowska,
Hanna

Děvče + kluk,
Praha, 1974
aneb, zmatek nad
zmatek

M

03.03.2017

419

3688 Ptáčková,
Jindřiška, 1943-

Tajný přítel

Praha, 1989

M

03.03.2017

420

1228 Pujmanová,
Marie, 18931958

Předtucha

Praha, 1989

M

03.03.2017

421

1213 PlívováŠimková, Věra,
1934-

Přijela k nám pouť Ostrava, 1995

M

03.03.2017

422

1241 Rudolf,
To jsme, prosím,
Stanislav, 1932- nebrali

Praha, 1993

M

03.03.2017

423

1243 Rudolf,
Časová ztráta
Stanislav, 1932-

Praha, 1988

M

03.03.2017

424

1345 Tine, Robert,
1955-

Beethoven II

Litvínov, 1994

M

03.03.2017

425

1350 Trojepolskij,
Gavriil
Nikolajevič,
1905-

Bílý Bim

Praha, 1988

M

03.03.2017

426

1348 Toman,
Trampoty s
Vlastislav, 1929- kapitánem

České
Budějovice,
1981

M

03.03.2017

427

1083 Kopta, Josef,
1894-1962

Starodávné cesty Praha, 1964
do světa

MN910.4

03.03.2017

428

802 Ryska, Jan,
1916-1983

Martin v ráji

Praha, 1986

M

03.03.2017

429

807 Ryska, Jan,
1916-1983

Dějiny naší rodiny Praha, 1981

M

03.03.2017

430

831 Šimůnková,
Alena, 19391987

Dva plus dva

Praha, 1986

M

03.03.2017

431

1170 May, Karl, 1842- Černý Mustang
1912

Praha, 1968

M

03.03.2017

432

1174 Neruda, Jan,
1834-1891

Praha, 1950

M

03.03.2017

433

1142 Müller, Jaroslav, Přátelé Zeleného
1934údolí

Ostrava, 1987

M

03.03.2017

Jen dál!

434

1189 Ondrejov, Ľudo,
1901-1962

Zbojnická mladost Praha, 1956

M

03.03.2017

435

1044 John, John,
Jaromír, 18821952

Narodil se

Praha, 1948

M

03.03.2017

436

1165 May, Karl, 1842- Old Surehand
1912

Praha, 1985

M

03.03.2017

437

1164 May, Karl, 1842- Old Surehand
1912

Praha, 1984

M

03.03.2017

438

1143 Michal, Vladimír, Ášek, Doule a já
1925-2000

České
Budějovice,
1987

M

03.03.2017

439

814 Petiška, Eduard, Anička malířka
1924-1987

Praha, 1985

M

03.03.2017

440

796 Mogilevskaja,
Sof'ja
Abramovna,
1903-198

Můj táta kouzelník Praha, 1988

M

03.03.2017

441

782 Mrázková, Daisy, Můj medvěd Flóra Praha, 1987
1923-

M

03.03.2017

442

812 Pludra, Benno,
1925-

Dobrodružství
malého
trosečníka

Praha, 1975

M

03.03.2017

443

804 Ryska, Jan,
1916-1983

Kluk jako jehla

Praha, 1989

M

03.03.2017

444

820 Pleva, Josef
Věromír, 18991985

Malý Bobeš

Praha, 1967

M

03.03.2017

445

153 Ondříček,
Antonín

Pohádky z
Vysočiny

Havlíčkův Brod, M
1969

03.03.2017

446

152

O vlčí nevěstě

Praha, 1985

M

03.03.2017

447

1018 Hamilton, David

Tisíc dolarů za
Buffala Billa

Bratislava,
1970

M

03.03.2017

448

1078 Kästner, Erich,
1899-1974

Kulička a Toník

Praha, 1958

M

03.03.2017

449

1128 Martensson,
Martensson,
Bertil, 1940-

Světy bez hranic

Praha, 1982

M

03.03.2017

450

1022 Hofman, Ota,
1928-1989

Návštěvníci

Praha, 1985

M

03.03.2017

451

1124 Malý, Miloš, nar. Jánošík a jeho
1908
horní chlapci

Praha, 1961

M

03.03.2017

452

1077 Kaplický, Václav, Od města k městu Praha, 1975
1895-1982

M

03.03.2017

453

221 Kriebel, Zdeněk, Ptám se, ptám se, Praha, 1959
1911-1989
pampeliško

M

03.03.2017

454

1209 Pašek, Mirko,
1910-

Dobrodružství na Praha, 1957
bezejmenné řece

M

03.03.2017

455

1204 Pašek, Mirko,
1910-

Start a cíl

Praha, 1955

M

03.03.2017

456

1237 Pohl, Josef,

Tudy vedou

Praha, 1982

M

03.03.2017

1918-1988

stezky

457

1238 Pleva, Josef
Věromír, 18991985

Kapka vody

Praha, 1953

M

03.03.2017

458

1312 Světlá, Světlá,
Karolína, 18301899

Hubička a jiné
Praha, 1963
ještědské povídky

M

03.03.2017

459

1326 Šmahelová,
Helena, 19101997

Já a moji drazí

Praha, 1988

M

03.03.2017

460

1327 Šmahelová,
Helena, 19101997

Bratr a sestra

Praha, 1986

M

03.03.2017

461

1320 Štorch, Eduard,
1878-1956

Hrdina Nik

Praha, 1963

M

03.03.2017

462

1325 Šmahelová,
Helena, 19101997

Magda

Praha, 1959

M

03.03.2017

463

1236 Pohl, Josef,
1918-1988

Na cikánské
stezce

Praha, 1987

M

03.03.2017

464

1260 Říha, Bohumil,
1907-1987

Střídá se kapitán

Praha, 1963

M

03.03.2017

465

1316 Stuchl, Vladimír, Prérií pádí kůň
1922-1990

Praha, 1975

M

03.03.2017

466

1269 Seton, Ernest
Thompson,
1860-1946

Rolf Zálesák

Praha, 1969

M

03.03.2017

467

964 Foglar, Jaroslav

Chata v Jezerní
kotlině

Praha, 1989

M

03.03.2017

468

229 Dvořák, Ladislav, Nejmenší větrný
1920-1983
zámek

Praha, 1967

M

03.03.2017

469

228 Dvořák, Ladislav, Barunčina
1920-1983
babička

Praha, 1958

M

03.03.2017

470

237 Čarek, Jan,
1898-1966

O velikých
maličkostech

Praha, 1955

M

03.03.2017

471

264 Čarek, Jan

Srdce potěšení

Praha, 1958

M

03.03.2017

472

217 Sládek, Josef
Václav, 18451912

Z křišťálové
studánky

Praha, 1982

M

03.03.2017

473

154 Pánek, Jaroslav

Čarodějný prsten

Praha, 1982

M

03.03.2017

474

762 Lhotová,
Dagmar, 1929-

Andulka pod
barevným
kopcem

Praha, 1984

M

03.03.2017

475

167 Prokofjeva, Sofia Hodiny s
Leonidovna
kukačkou

Praha, 1982

M

03.03.2017

476

186 Stanovský,
Vladislav

Praha, 1969

M

03.03.2017

477

190 Štéger, Bohumír, Hanácké pohádky Olomouc, 1957 M
1874-1956
a pověsti

03.03.2017

478

201 Tolstoj, Aleksej
Nikolajevič,

Za zvířátky do
pohádky

03.03.2017

Z ošatky carevny
pohádky

Praha, 1968

M

1882-1945
479

236 Branislav,
František

Modrý oblázek

Praha, 1962

M

03.03.2017

Pohádky

Praha, 1967

M

03.03.2017

O třech podivných Praha, 1979
tovaryších

M

03.03.2017

480

1657 Řezáč, Václav,
1901-1956

481

172 Říha, Václav,
1867-1937

482

1087 Krüss, James,
1926-1997

Léto na Humřím
útesu

Praha, 1983

M

03.03.2017

483

1088 Krüss, James,
1926-1997

Hosté na Humřím Praha, 1984
útesu

M

03.03.2017

484

1073 Knitlová, Jana,
1942-

Krakonoš a lyžníci Praha, 1989

M

03.03.2017

485

1116 Loukotková,
Jarmila, 19232007

Liána smrti

Praha, 1968

M

03.03.2017

486

1081 Kästner, Erich,
1899-1974

Emil a tři dvojčata Praha, 1959

M

03.03.2017

487

1079 Kästner, Erich,
1899-1974

Když jsem byl
malý kluk

Praha, 1966

M

03.03.2017

Brno, 1979

M

03.03.2017

Hradec Králové, M
1987

03.03.2017

Brno, 1982

M

03.03.2017

Praha, 1988

M

03.03.2017

Copak naše babi! Praha, 1984

488
489

490
491

166 Novák, Jaroslav, Princezna
1914-1984
holubice
1085 Kratochvílová,
Letní slunovrat v
Anna, 1935-1982 Dolním
Andrsenově
168 Provazníková,
Věra, 1947-

Něco za cibulku,
něco za pirožek

1024 Horelová, Eliška, Léto jako když
1925vyšije

492

716 Kleberger, Ilse,
1921-

M

03.03.2017

493

720 Kratochvílová,
Krásňovec žasne Hradec Králové, M
Anna, 1935-1982
1981

03.03.2017

494

803 Kant, Uwe,
1936-

Praha, 1982

M

03.03.2017

495

731 Horelová, Eliška, Michalka a Julián Praha, 1987
1925-

M

03.03.2017

496

712 Janczarski,
Czeslaw, 19111971

497

Malý kouzelník a
velká pětka

Veselé příhody
medvídka Ouška

Praha, 1979

M

03.03.2017

41 Erben, Karel
Jaromír, 18111870

Slovanské
pohádky

Praha, 1974

M

03.03.2017

498

46 Gjurič, Andrej,
1938-

Kam běží modrá
liška

Praha, 1983

M

03.03.2017

499

56 Jech, Jaromír,
1918-1992

Povídá babička
povídačku

Praha, 1962

M

03.03.2017

500

66 Kožíšek, Josef,
1861-1933

Děti z boudy

Praha, 1971

M

03.03.2017

Petrklíče

Praha, 1981

M

03.03.2017

501

724 HEJNÁ, Olga,
1928-

502

806 Hejná, Olga,
1928-

Jozefínka

Praha, 1984

M

03.03.2017

503

728 Hais Týnecký,
Josef, 18851964

Vodník

Praha, 1970

M

03.03.2017

504

698 Filgas, Filgas,
Josef, 19081981

Koníček Ivánek

Ostrava, 1968

M

03.03.2017

505

696 Ferra-Mikura,
Tři Stanislavové
Vera, 1923-1997

Praha, 1983

M

03.03.2017

506

679 Čtvrtek, Václav,
1911-1976

Zlaté pero

Praha, 1962

M

03.03.2017

507

680 Čtvrtek, Václav,
1911-1976

My tři a pes z
Pětipes

Praha, 1967

M

03.03.2017

508

669 Adla, Zdeněk,
1910-1990

Můj prolhaný kůň

Praha, 1985

509

668 Almazov, Boris,
1827-1876

Nejkrásnější kůň

Praha, 1988

M

03.03.2017

Vranov nad
Dyjí: FATYM,
2006

M

03.03.2017

03.03.2017

510

4424

Comicsy: pro
zábavu i
zamyšlení

511

4429

Ze života pro život Vranov nad
Dyjí, 2012

B

03.03.2017

512

4428

No proto, aneb,
stalo se

Vranov nad
Dyjí:
A.M.I.M.S.,
2012

B

03.03.2017

513

4425 Zerhau, Leo

Pověsti a příběhy Vranov nad
z Podyjí
Dyjí, 2011

M

03.03.2017

514

4427

A já jsem s vámi i Vranov nad
za železnou
Dyjí:
oponou: p
A.M.I.M.S.,
2005

B

03.03.2017

515

4426

Stalo se

Vranov nad
B
Dyjí, PříměticeBítov, 2012

03.03.2017

516

33 DaníčkováVaňková, Sylva

Modřinky, pojďte
k nám!

Praha, 1962

M

03.03.2017

517

23 Čtvrtek, Václav,
1911-1976

Zlaté pero

Praha, 1962

M

03.03.2017

Praha, 1962

M

03.03.2017

518

7 Alda, Jan, 1901- Tři pohádky
1970

519

11 Benedek, Elek,
1859-1929

Princ z dřevěného Praha, 1980
hradu

M

03.03.2017

520

12 Bažov, Pavel
Petrovič, 18791950

Kamenný kvítek

Praha, 1991

M

03.03.2017

521

47 Franko, Ivan,
1856-1916

Když zvířátka
ještě mluvila

Praha, 1963

M

03.03.2017

522

55 Heřmánek,
Pohádky starého
František, 1901- rákosí
1946

České
Budějovice,
1970

M

03.03.2017

523
524

1131 Macourek, Miloš, Jak řídit inženýra
1926-2002
Křečka
121 Kožík, František, Cirkus U tří
1909-1997
slunečnic

Praha, 1989

M

03.03.2017

Praha, 1975

M

03.03.2017

525

1235 Poberová,
Slávka

Žirafka

Praha, 1985

M

03.03.2017

526

1127 Marešová, Eva,
1900-1971

Nad sekundou
hřmí

Praha, 1992

M

03.03.2017

527

551 Kolárová,
Kolárová,
Jaromíra, 19192006

Veronika prostě
Nika

Ostrava, 1983

M

03.03.2017

528

187 Stanovský,
Vladislav

O třech bratřích z Praha, 1962
Kalevaly a
kouzelném

M

03.03.2017

529

125 Kratochvílová,
Prázdniny na
Anna, 1935-1982 Krásňovci

Hradec Králové, M
1977

03.03.2017

530

120 Korczak, Janusz, Král Matýsek
1878-1942
První

Praha, 1987

M

03.03.2017

531

126 Krahulík, Ivan,
1881-1966

Nejkrásnější
dárek

Praha, 1960

M

03.03.2017

532

134 Maršak, Samuil, Kamarádi
1887-1964

Praha, 1961

M

03.03.2017

533

257 Zábranský,
Veselý rok
Adolf, 1909-1981

Praha, 1971

M

03.03.2017

534

142 Nagiškin, Dmitrij Pohádky z tygří
Dmitrijevič,
stezky
1909-1961

Praha, 1980

M

03.03.2017

535

139 Moric, Rudo,
1921-1985

Pohádky z lesa

V Praze, 1972

M

03.03.2017

536

138

Mongolské
pohádky

Praha, 1958

M

03.03.2017

537

3220 Říha, Jan, 1947- 1000+1 rada pro
rybáře

Praha, 1982

639

03.03.2017

538

3356 Jenšík, Miloslav, Toulky Prahou
1936-

Praha, 1973

908.437

03.03.2017

539

3400 Steele, William
O., 1917-1979

Stará cesta
divočinou

Praha, 1973

91

03.03.2017

540

3435 Tichy, Herbert,
1912-1987

Lidé, hory,
světadíly

Praha, 1974

915

03.03.2017

541

3407 Uličná, Ludmila,
1920-1997

Na obzoru Island

Brno, 1981

914

03.03.2017

542

493 Konkolski,
Richard, 1943-

Dobrodružství
křtěné mořem

Praha, 1976

N91

03.03.2017

543

3229 Machovec,
Jaroslav, 1926-

Květiny v bytě

Praha, 1975

635

03.03.2017

544

3203 Jirásek,
Květiny našich
František, 1896- domovů

Praha, 1969

635.9

03.03.2017

545

1629 Steiniger, Kurt,
1928-

Opojení

Praha, 1984

B

03.03.2017

546

2809 Stýblová, Valja,

Nenávidím a

Praha, 1976

B

03.03.2017

1922-

miluji

547

3459 Wiener, Walter

Cizokrajní ptáci v
klecích-444 rad
pro c

Praha, 1987

636

03.03.2017

548

1637 Vidocq, Eugéne
Francois

Z galejníka
policejním
náčelníkem

Praha, 1969

B

03.03.2017

549

3354 Štefánková,
Jana, 1921-

Procházky
Prahou

Praha, 1964

MN908

03.03.2017

550

1844 Dušek, Dušek,
Václav, 1944-

Lovec štěstí

Praha, 1987

B

03.03.2017

551

3444 Schweitzer,
Albert, 18751965

Lidé v pralese

Praha, 1968

916

03.03.2017

552

3446 Furneaux, Robin Amazonka

Praha, 1974

917/918

03.03.2017

553

3108 Attenborough,
David, 1926-

Život na Zemi

Praha, 1986

5

03.03.2017

554

3225 Zukal, Rudolf

Akvárium v bytě

Praha, 1962

639

03.03.2017

N636

03.03.2017

Atlas plemen psů Praha, 1968

555

451 Najman, Josef,
1909-1968

556

455 Pohunek, Milan, První lovy
1929-

Praha, 1974

MN63

03.03.2017

557

3254 Fialová, Fialová, Mezinárodní
Juliana Anna,
kuchařka
1902-198

Praha, 1975

641

03.03.2017

558

3382 Plicka, Karel,
1894-1987

Praha, 1976

908.437

03.03.2017

559

3217 Koch-Kostersitz, 400 rád pre
Manfred
milovníkov psov

Bratislava,
1989

636

03.03.2017

560

3255 Břízová, Joza,
1905-1983

Vaříme zdravě,
chutně a
hospodárně

Praha, 1975

641

03.03.2017

561

2907 Šolochov,
Šolochov,
Michail
Aleksandrovi

Tichý Don

Praha, 1950

B

03.03.2017

562

2906 Šolochov,
Šolochov,
Michail
Aleksandrovi

Tichý Don

Praha, 1950

B

03.03.2017

563

2992 Toman, Josef,
1899-1977

Kde lišky dávají
dobrou noc

Praha, 1962

B

03.03.2017

564

1727 Brdečka, Jiří,
1917-1982

Limonádový Joe

Praha, 1964

B

03.03.2017

565

1574 Queen, Ellery,
1905-

Drama desatera
dní

Praha, 1981

B

03.03.2017

566

1575 Queen, Ellery,
1905-1982

Čtvrtá strana
trojúhelníku

V Praze, 1983

B

03.03.2017

567

2493 Winsor,
Kathleen, 19192003

Věčná Ambra

Praha, 1990

B

03.03.2017

Pražský hrad

568

3725 Pišta, Jan

Arabella & spol.

569

3331 Vlk, Gustav,
1910-

Zlatá kniha hokeje Praha, 1978

Praha, 1989

B

03.03.2017

796/799

03.03.2017

MN51/54

03.03.2017

570

379 Klušančev, Pavel Co vyprávěl
Vladimirovič
dalekohled

571

382 Holeček,
Jaroslav, 19111973

Den bílého jelena Praha, 1985

MN63

03.03.2017

572

386 Holub, Emil,
1847-1902

Cesta do země
Mašukulumbů

Praha, 1973

MN91

03.03.2017

573

3260 Pinková, Alice

100 a 1 chutných
salátů

Praha, 1984

641

03.03.2017

574

3259 Kosek, Oldřich

100 a 1 jídel z
Praha, 1988
hub a na houbách

641

03.03.2017

575

3258 Paukertová,
Drahomíra

100 a 1
zvěřinových jídel

Praha, 1984

641

03.03.2017

576

3257 Nestával,
Antonín, 19221985

100 a 1 krajových Praha, 1985
jídel

641

03.03.2017

577

1855 Doyle, Arthur
Poslední poklona Praha, 1975
Conan Sir, 1859- Sherlocka
1930
Holmese. Z ar

B

03.03.2017

578

1552 Mac Donald,
Honba za Phoebe Praha, 1972
Ross, 1915-1983

B

03.03.2017

579

1932 Fiallo, Delia

Kasandra

Frýdek-Místek,
2000

B

03.03.2017

580

1933 Fiallo, Delia

Kasandra

Frýdek-Místek,
2000

B

03.03.2017

581

1403 Bureš, Radim,
1927-

Případ Tristan

Praha, 1978

B

03.03.2017

582

1566 Petr, Jaroslav

Zemřeš podruhé

Praha, 1982

B

03.03.2017

583

3194 Mikulica,
Vladimír

Poznej svého psa Praha, 1985

MN63

03.03.2017

584

2780 Sinclair, Upton
Boston
Beall, 1878-1968

Praha, 1970

B

03.03.2017

585

2993 Skoumal, Aloys,
1904-1988

Třicet podob lásky Praha, 1975

B

03.03.2017

586

1582 Wilden,
Lámání v kole
Theodore, 1936-

Praha, 1968

B

03.03.2017

587

1634 Zábrana, Jan,
1931-1984

Vražda v
zastoupení

Praha, 1983

B

03.03.2017

588

2930 Brennerová,
Blanka

Falešná hra

Praha, 2000

B

03.03.2017

589

2923 Vančura,
Vančura,
Vladislav, 18911942

Pekař Jan
Marhoul

Praha, 1972

B

03.03.2017

590

2860 Světlá, Světlá,
Karolína, 18301899

Pražské povídky
a romány

Praha, 1957

B

03.03.2017

591

2861 Světlá, Světlá,

Ještědské

Praha, 1955

B

03.03.2017

Praha, 1980

Karolína, 18301899

povídky

592

2862 Světlá, Světlá,
Karolína, 18301899

Ještědské romány Praha, 1955

B

03.03.2017

593

2863 Světlá, Světlá,
Karolína, 18301899

Ještědské romány Praha, 1955

B

03.03.2017

594

2269 Krůta, Jan, 1946- Namlouvání

Praha, 1985

B

03.03.2017

595

2352 Moore, Brian,
1921-

Osamělá vášeň
slečny Hearnové

Praha, 1969

B

03.03.2017

596

2447 Nesvadba,
Josef, 19262005

Tarzanova smrt

Praha, 1958

B

03.03.2017

597

1545 Michna,
Vladimír, 1927-

Dáma a
čarostřelec

Praha, 1970

B

03.03.2017

598

1536 Moravcová,
Jana, 1937-

Strach má dlouhé Praha, 1991
nohy

B

03.03.2017

599

2332 Morávek, Jan,
1888-1958

Lidé od vody

Praha, 1955

B

03.03.2017

600

2208 Kettnerová,
Anna

Pro chlebovou
kůrku

Praha, 1983

B

03.03.2017

601

2234 Kolárová,
Kolárová,
Jaromíra, 19192006

Láska hory
nepřenáší

Praha, 1992

B

03.03.2017

602

2292 Loukotková,
Jarmila, 19232007

Vstup do ráje
zakázán

Praha, 1969

B

03.03.2017

603

1421 Carr, John
Dickson, 19061977

Třikrát záhady
starého Londýna

Praha, 1979

604

385 Kalousek, Jiří,
1925-1986

S malířem kolem
světa

Praha, 1984

MN91

03.03.2017

605

1948 Gerstäcker,
Friedrich, 18161872

Pro barvu kůže

Praha, 1992

B

03.03.2017

606

1535 Moyes, Patricia,
1923-2000

Sázka na favorita Praha, 1986

B

03.03.2017

607

2333 Morávek, Jan,
1888-1958

Divočina

Praha, 1969

B

03.03.2017

608

2511 Pargeter,
Pargeter, Edith,
1913-1990

Nebeský strom

Praha, 1970

B

03.03.2017

609

1543 Lahoda, Zdeněk, Hon na medvídka Praha, 1977
1920-

B

03.03.2017

610

1542 Lahoda, Zdeněk, Past na krásného Praha, 1979
1920tygra

B

03.03.2017

611

1408 Bodelsen,
Anders, 1937-

Obyčejná nehoda Praha, 1977

B

03.03.2017

612

2020 Herrmann, Ignát, Černá vůně
1854-1935

Hradec Králové, B
1974

03.03.2017

03.03.2017

613

2025 Hejcman, Pavel, Anděl hraje na
1927violu

614

Praha, 1966

B

03.03.2017

2637 Rejto, Jeno,
1905-1943

Plavovlasý cyklón Praha, 1988

B

03.03.2017

615

2554 Pujmanová,
Marie, 18931958

Pacientka doktora Praha, 1966
Hegla

B

03.03.2017

616

1836 Däniken, Erich
von, 1935-

Vzpomínky na
budoucnost.
Nerozluštěné há

Praha, 1971

B

03.03.2017

617

2021 Hunter, Evan,
1926-2005

Spousta malých
darebáků

Praha, 1985

B

03.03.2017

618

2756 Seghers, Anna,
1900-1983

Sedmý kříž

Praha, 1978

B

03.03.2017

619

1854 Doyle, Arthur
Ztracený svět
Conan Sir, 18591930

Praha, 1971

B

03.03.2017

620

1573 Queen, Ellery,
1905-

Město malérů

Praha, 1976

B

03.03.2017

621

2642 Řezáčová, Ema, Lesklá bída
1903-1997

Praha, 1970

B

03.03.2017

622

1641 Šikl, Jaroslav,
1930-1985

Praha, 1974

B

03.03.2017

623

2617 Rudolf,
Něžně háčkovaný Praha, 1973
Stanislav, 1932- čas

B

03.03.2017

624

2612 Rudolf,
Pyžamo po
Stanislav, 1932- mrtvém

Praha, 1979

B

03.03.2017

625

1565 Prošková, Hana, Tajemství obří
1924-2002
číše

Praha, 1973

B

03.03.2017

626

1563 Přibský,
Vladimír, 1932-

Fešák a
blondýnka

Žďár nad
B
Sázavou, 1981

03.03.2017

627

3406

Země světa

Praha, 1987

91

03.03.2017

628

3405 Brož, Miroslav

Země světa

Praha, 1987

91

03.03.2017

629

1483 Hejcman, Pavel, Zlatý solid
1927-

Praha, 1964

B

03.03.2017

630

3076

Ilustrovaný
encyklopedický
slovník. J-Pr

Praha, 1981

03

03.03.2017

631

3075

Ilustrovaný
encyklopedický
slovník. A-I

Praha, 1980

03

03.03.2017

632

2421 Markov, Petr,
1945-

Slunce, seno,
jahody

Praha, 1991

B

03.03.2017

633

2422 Markov, Petr,
1945-

Slunce, seno a
pár facek

Praha, 1991

B

03.03.2017

634

3077

Ilustrovaný
encyklopedický
slovník. Pro-

Praha, 1982

03

03.03.2017

635

1679 Bártů, Jitka,
1974-

Rodinná pouta

Praha, 2004

B

03.03.2017

636

1680 Bártů, Jitka,

Rodinná pouta

Praha, 2005

B

03.03.2017

Posledních
devadesát minut

1974637

1681 Bártů, Jitka,
1974-

Rodinná pouta

Praha, 2005

B

03.03.2017

Sestroj si sám

Praha, 1974

MN67/69

03.03.2017

MN639

03.03.2017

638

402 Kyzlink,
Jaroslav, 1973-

639

464 Pohunek, Milan, Voda, ryby, rybáři Praha, 1974
1929-

640

3892 Novych,
Anastasia

Sensei ze
Šambaly

Praha, 2011

N165.322

03.03.2017

641

3789 Abd-ru-shin

Ve světle pravdy

Brno, 2011

2

03.03.2017

642

3347 Erhart, Josef

Jižní Čechy

Praha, 1975

908.437

03.03.2017

643

3266 Škabrada, Jiří,
1946-

Vesnické stavby a Praha, 1975
jejich úprava

69

03.03.2017

644

497 Dašková, Kveta, Slova odjinud
1935-

Praha, 1986

MN8

03.03.2017

645

498 Blažek,
Zprávy z
Bohuslav, 1942- babylonské věže

Praha, 1984

MN8

03.03.2017

646

476 Augusta, Josef,
1903-1968

U pravěkých
lovců

Praha, 1973

MN93/99

03.03.2017

647

473 Augusta, Josef,
1903-1968

Ztracený svět

Praha, 1968

MN93/99

03.03.2017

648

3531 Outrata, Bohumil Nezamyslice a
Nezamyslice,
místní část Těšice 2006

908(437.325) 03.03.2017

649

384 Lukešová,
Milena, 19222008

Velká obrázková
knížka pro malé
děti

Praha, 1986

MN03

03.03.2017

650

383 AlibertKouraguine,
Daniel

Řekni proč.
Encyklopedie
otázek a odpově

Praha, 1987

MN0

03.03.2017

Brno, 1988

943.7

03.03.2017

651

2851

Rodná země

652

3374 Wolf, Josef,
1927-

Poslední
Praha, 1970
svědkové pravěku

93/99

03.03.2017

653

3394 Wander, Fred,
1917-2006

Země větrných
mlýnů

Praha, 1976

914

03.03.2017

654

3395 Janka, Otto,
1930-2009

Za Skleněnou
horu

Praha, 1977

914

03.03.2017

655

3413 Vávra, Jaroslav
Raimund, 1902-

Africké cesty

Praha, 1955

916

03.03.2017

656

3412 Vávra, Jaroslav
Raimund, 1902-

Africké cesty

Praha, 1955

916

03.03.2017

657

3360 Buříval, Zdislav,
1919-1990

Staletá Praha

Praha, 1973

908.437

03.03.2017

658

3355 Plicka, Karel,
1894-1987

Procházky
Prahou

Praha, 1976

908.437

03.03.2017

659

3357 Veselý, Evžen

Hrady a zámky

Praha, 1976

908.437

03.03.2017

660

3319 Davídek, Josef

Sólo pro Panenku Praha, 1986

796/799

03.03.2017

661

3324 Bakalář, Robert, Dukla s
1902-1971
olympijskou
vlajkou

Praha, 1980

796/799

03.03.2017

662

3283 Olivier,

Praha, 1989

792

03.03.2017

Hercova zpověď

Laurence, 19071989
663

3297 Černý, František, Měnivá tvář
1926divadla, aneb,
Dvě století s

Praha, 1978

792

03.03.2017

664

3305 Burian, Karel
Vladimír, 19232000

Veliká láska

Praha, 1974

78

03.03.2017

665

3239 Hlavenka, Jiří,
1964-

Windows 95 Praha, 1997
Podrobná
referenční příručk

681.3

03.03.2017

666

3267 Lucek,
Ferdinand

Rady pro
zahrádkáře a
chataře

Praha, 1977

67/68

03.03.2017

667

3265 Lichnerová,
Alžbeta

Hladkovaná
výšivka

Bratislava,
1979

67/68

03.03.2017

668

3269 Simonides, Ján,
1648-1708

Lexikon domácího Praha, 1976
kutila

67/69

03.03.2017

669

3275 Mucha, Ludvík,
1927-

Filatelistický atlas Praha, 1978
známkových zemí

656

03.03.2017

670

3273 Baier, Jiří, 1937- Houby v
kuchyních světa

Praha, 1981

641

03.03.2017

671

3212 Javůrek,
Jaromír, 18871983

Lovecké
praktikum

Praha, 1973

639

03.03.2017

672

3231 Böhm, Čestmír,
1893-1966

Skalničky a skalky Praha, 1977

635

03.03.2017

673

3228 Höhn, Reinhardt Květiny pro
Praha, 1974
každou příležitost

635.9

03.03.2017

674

3210 Havlů, Jaroslav

Růže královna
květin

Praha, 1977

635.9

03.03.2017

675

3235 Harant, Miloš

Jahody

Praha, 1975

63

03.03.2017

676

3168 Kopecký, Alois,
1920-

Cukrovka dětí a
mladistvých

Praha, 1986

61

03.03.2017

677

3163 Daněk, Karel,
1928-

Po stopách
poznání srdce

Praha, 1984

61

03.03.2017

678

3141 Grzimek,
Ráj divokých
Bernhard, 1909- zvířat
1987

Praha, 1966

59

03.03.2017

679

3147 Felix, Jiří, 1929-

Zvířata celého
světa

Praha, 1979

59

03.03.2017

680

3214 Mikula, Alois,
1892-1976

Loveckou stezkou V Praze, 1973

639

03.03.2017

681

3216 Hanák, Bohumír Mezi kamerou a
puškou

Brno, 1968

639

03.03.2017

682

3170

Člověk a zdraví

Praha, 1967

61

03.03.2017

683

3198 Luža, Josef,
1912-1968

Rybíz, angrešt,
maliny, ostružiny
a jaho

Praha, 1967

63

03.03.2017

684

3236 Kohout, Karel,
1900-1967

Jablka

Praha, 1960

63

03.03.2017

Naše zahrádka

685

3199 Kutina, Josef

Praha, 1968

63

03.03.2017

686

3197 Dvořák, Antonín, Atlas odrůd ovoce Praha, 1978
1929-2005

63

03.03.2017

687

3140 Veselovský,
Zdeněk, 1928-

Výlet do třetihor

Praha, 1986

59

03.03.2017

688

3127 Carrington,
Richard

Život moří a
oceánů

Praha, 1972

5

03.03.2017

689

381 Jeník, Jan, 1929- Život lesů

Praha, 1986

MN5

03.03.2017

690

380 Záruba, Bořivoj,
1939-

Život pouští

Praha, 1989

MN5

03.03.2017

691

3088 Hanušová,
Jiřina, 19391999

Milá Sally, aneb,
Dobrá rada nad
zlato

Praha, 1988

17

03.03.2017

692

1710 Dudek, Oldřich

Nevšední život
záhadná smrt
Karla Svobod

Mnichovice,
2007

N 78(437)

03.03.2017

Svět v kufříku

Praha, 2002

MN91

03.03.2017

693

332 Crossley, David

694

3528 Kocman, Pavel

Ledce 1351-2001 Ledce, 2001

908

03.03.2017

695

3526

Mořice na Hané

908(437.32)

03.03.2017

Mořice, 2005

