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Beletrie pro děti 

 

Collodi, Carlo: Pinocchiova dobrodružství 

Když někdo řekne „prolhaný dřevěný panáček s dlouhým nosem“, 

okamžitě si všichni vybaví jméno Pinocchio. Postavička se objevila 

v epizodách celé řady pohádkových příběhů, ale ten původní napsal 

Carlo Collodi. Jeho román byl přeložen do více než 220 jazyků                                    

a dialektů. 

 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – Radosti zimy (13. díl) 

Když Gregovu školu zasypou hromady sněhu, promění se čtvrť 

Heffleyových v jedno velké zimní bojiště. Nepřátelské skupiny 

soupeří o území, staví obrovské sněhové pevnosti a válčí v mnoha 

nezapomenutelných koulovačkách. V nastalém zmatku čeká Grega 

a jeho nejlepšího kamaráda Rowleyho Jeffersona boj o život. 

Dokážou navázat důležitá spojenectví a vyhnout se zradám? A co 

až sníh roztaje? Stanou se z nich hrdinové? 

 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – Na spadnutí (14. díl) 

Nečekané dědictví umožní rodině Grega Heffleyho důkladně 

přestavět dům. Jenže brzo se zjistí, že taková rekonstrukce není 

žádná legrace. S každou zdí, která jde k zemi, se objeví nějaký nový 

problém: shnilé dřevo, jedovatá plíseň, nevítané potvůrky a ještě 

něco mnohem zlověstnějšího… Greg i jeho rodina začínají 

pochybovat, jestli to vůbec stálo za to. Až se prach usadí, ukáže se, 

zda budou moci zůstat… nebo se budou muset odstěhovat                                                          

z města?  

 



Verne, Jules: Dva roky prázdnin 

Pro patnáct chlapců to měla být jen příjemná prázdninová plavba 

kolem Nového Zélandu. Jenže díky souhře událostí jejich jachtu bez 

posádky bouře zahnala až k opuštěnému ostrovu, kde ztroskotali. 

Dokážou si obyčejní hoši z města poradit v naprosto nepříznivých 

podmínkách? 

 

 

Verne, Jules: Pět neděl v baloně 

Pět neděl v balóně patří mezi nejklasičtější dobrodružnou literaturu 

všech dob. Tři hrdinové se rozhodnou přeletět africký kontinent                       

a odhalit tak tajemství, která se před vědou skrývala několik tisíc let. 

Ačkoliv byl román Verneovou prvotinou, ihned po vydání se stal 

bestsellerem. 

 

Naučná pro dospělé 

Svoboda, Aleš: Kostnice u svatého Jakuba 

Kniha Kostnice u sv. Jakuba popisuje chronologii objevení 

podzemních prostor historického osária v roce 2001 a jeho 

postupné úpravy, které vedly v roce 2012 ke zpřístupnění 

celého komplexu veřejnosti. Objasňuje také historii kostela 

sv. Jakuba a někdejšího svatojakubského hřbitova, zvyky, 

rituály a další zajímavosti, související s pohřbíváním na 

jednom z největších městských hřbitovů v Brně. Publikace 

dále přináší informace o archeologických i antropologických nálezech uskutečněných 

v celém průběhu stavebních prací a přípravy expozic. Detailně seznamuje s důvody, 

které vedly odborníky a historiky k rozhodnutí tuto výjimečnou a svým způsobem 

bizarní expozici zřídit a zachránit ji tak před zničením. Nadčasovost této historické 

památky popisuje nejen z pohledu materiálního, ale především z pohledu duchovního 

rozměru, který brněnskou Kostnici povyšuje na mimořádný a zcela ojedinělý artefakt          

s neobyčejnou vypovídací hodnotou. 



Beletrie pro mládež 

Roth, Veronica: Divergence 

Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje jen močál 

a obepíná ostnatý drát, jsou rozděleni do pěti frakcí. Beatrice je 

čerstvých šestnáct a přišel čas vybrat, do které frakce chce patřit, 

které ctnosti se chce na celý život odevzdat. Překvapivé 

rozhodnutí jí do cesty přivede osudového kluka – úchvatného, ale 

taky trochu nesnesitelného. Beatrice zjišťuje, že ve společnosti, 

která se jeví tak dokonalá, vzrůstá napětí a hrozící nebezpečí lze 

zažehnat jen jedním způsobem, který ji ale možná zničí. 

 

Roth, Veronica: Rezistence 

Rezistence je pokračováním knihy Divergence a autorkou těchto 

knih je Veronica Rothová. Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní 

den, ale všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi 

frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. Tris 

se musela rozhodnout už jednou – a teď ji čeká další volba. Dřívější 

rozhodnutí, obavy, zármutek i provinilost, to vše ji teď dostihlo                                   

a Tris nezbývá než bez výhrad přijmout svou Divergentní identitu. 

Dokáže se ale vyrovnat se všemi následky? 

 

Roth, Veronica: Aliance  

Tris a Tobias jsou opět spolu, ale společnost a systém, v kterém 

oba vyrůstali a kterému oba věřili, je v troskách. Systém frakcí je 

kompletně rozvrácený, rozhoří se souboj mezi jednotlivými vůdci 

toužícími po moci, ale všichni ve skutečnosti touží po jediném – po 

pomstě. A svět za plotem obklopujícím celé město se zdá ještě 

nemilosrdnější. Pokud však Tris chce ochránit své blízké, musí se 

vydat právě za hranice svého rodného Chicaga. A zde odhalí 

tajemství, které je ještě více šokující, než čekala. 

 

 



Beletrie pro dospělé 

 

Nachtigallová, Lucie: Deník fejsbukové matky pokračuje…  

Specifický smysl pro humor, sebeironie a další stovky vtipných příběhů 

mámy od tří dětí, kterou jste mohli poznat už v prvním díle Deníku 

fejsbukové matky, tlačí na naši bránici snad s ještě větší silou než předtím. 

Peripetie, které rodiče, dvojčata Viki a Fandu, jejich malou sestru Bětku                               

a domácí zvěřinec denně potkávají, tentokráte zahrnují statusy z let 2012 

– 2014. Jak to dopadne, když se přetížená matka rozhodne ještě kromě 

plození, rození, kojení a výchovy dětí podnikat? Věřte, že se budete smát 

od první do poslední stránky. Stejně jako u prvního dílu i zde platí, že knihu můžete 

začít číst zepředu, zezadu, nebo třeba i odprostřed, a přesto vám nic neuteče. Všude 

se chytnete a všude se poznáte. V tomto vydání navíc najdete originální bonusový 

materiál. 

Upír Krejčí, Václav: Šťastné hororové mládí 

Kniha psaná životem - bez servítek, bez obalu.Začíná ještě před 

jeho narozením a převážná část je upřena na jeho mládí. Ale je to 

víc, je to horor, jsou to crazy příběhy hlubokého vyznání, 

neopakovatelné zážitky i jemu vlastní situační humor. Dozvíte se, 

koho celý život miluje a má za boha, koho nenávidí. Především vás 

překvapí svou pravdomluvností, otevřeností, se kterou se na 

veřejnost normálně nechodí.  Zajímavá je výpověď o rodném 

Rakovníku, komických postavách, učitelkách, kamarádech, 

kapelách... Upíra budete střídavě litovat, odsuzovat, ale také ho budete nenávidět                       

a zároveň milovat... Možná i chválit, za to, jaký je dnes, jak to všechno mohl zvládnout 

a neztratit humor. Častokrát se zasmějete, ale také knihu odložíte, protože se vám 

zatají dech a nebudete chtít pokračovat ve strachu, jak to dopadne. 

 

 



Naučná pro dospělé 

 

Pellai, Alberto: Nechci do školky! – S radami, jak překonávat svízele dětství 

Nechci do školky je půvabným průvodcem a pomocníkem pro 

rodiče v období, kdy se má jejich ratolest stát součástí dětského 

kolektivu a zažít jedno z prvních odloučení od rodičů. 

Ne vždy je to jednoduché, a proto je třeba na tento okamžik 

připravit nejen dítě. Existují metody a triky, které tento zlom 

dokáží usnadnit rodičům i jejich potomkům, a právě jich je kniha 

Nechci do školky plná. Půvabné ilustrace a veselé básničky ukáží školkou povinnému, 

že se není čeho bát, protože čas strávený s kamarády a hodnými učitelkami může být 

skvělý. Závěr knihy je více určený pro rodiče, jelikož ti zde najdou rady, jak nástup do 

školky svému potomkovi ještě více zpříjemnit. 

 

 

Pellai, Alberto: Chci všechno, já jsem tady král! – S radami, jak překonávat 

svízele dětství 

Alberto Pellai, lékař a psychoterapeut spolu s Barbarou 

Tamborini, školní psycholožkou vytvořil publikaci, která je pro 

každého rodiče naprostou nezbytností. Radí, jak překonávat 

potíže s chováním, které během dětství nastanou. 

Neukázněnost, vztek či neuznávání autorit, to je jen krátký výčet 

toho, s čím se musí rodiče potýkat. Kniha je uvedena básničkou, 

která dítěti objasňuje, že jeho chování není správné. V druhé části publikace naleznou 

rodiče praktické rady, které jim pomohou se zvládnutím nevyzpytatelného chování 

malých zlobidel. To vše doprovázejí kouzelné ilustrace. 

 

 


