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Čapek & Čapek 
hravě světem velkých umělců Josefa a Karla 
Vrátná Militká, Karin 
 
Dvoudílná publikace (kniha + skicář) seznamuje děti s životem a tvorbou bratří Čapků. 
S průvodci Fanomasem a Robotem se děti nebudou nudit, ti dva si připravili spoustu 
hravých úkolů a zvídavých otázek. Na hlavní část navazuje skicář, který rozvíjí první 
díl a je určený k dotvoření. 
Kniha je rozdělena do 9 kapitol: Příběh začíná, Rodina je základ všeho, Lidé kolem nás, 
Umělý člověk – robot, Hurá na prázdniny, Co cítíme, Bylo, nebylo, Krajina, kde žijeme a 
Jak přichází válka. Fantomas a Robot čtenáře seznamují s literárním dílem Karla Čapka 
(především Dášeňka čili život štěněte, RUR, Ze života hmyzu, Krakatit, Devatero 
pohádek, Zahradníkův rok, Válka s mloky) a průřezem výtvarným dílem Josefa Čapka. 
Každou kapitolu provází úkoly zaměřené na vnímání obrazu a práci s textem, rozvoj 
slovní zásoby a kritického myšlení. Dílo bratří Čapků je prostředníkem k objevování 
rodinných vztahů, lidských vlastností, vztahu k přírodě, zahradničení, ke krajině a 
samozřejmě i k umění.  

 

Čapek & Čapek 
hravě světem velkých umělců Josefa a Karla. Skicář 2 
Vrátná Militká, Karin 
 
Druhý díl – skicář – je plný tvůrčích úkolů k dopsaní či dokreslení. Děti si vyzkouší 
například namalovat autoportrét, vytvořit rodokmen, zahrají si pexeso a přitom se 
naučí námořní abecedu… 

 

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? 
Lavay, Martin 
 
Tragický konec Djatlovovy expedice. Našli je v zimě, oblečené pouze do spodního 
prádla, rozeseté ve sněhu daleko od tábora. Ohořelé, zohavené. S rozmačkanými 
hrudníky, bez očí, bez jazyka… Jejich oděvy byly radioaktivní, ve fotoaparátu měli 
snímek postavy připomínající sněžného muže. Jak zemřelo devět vysokoškoláků, kteří 
chtěli přenocovat pod uralskou Mrtvou horou? Zabila je lavina? Silný výboj 
elektrického proudu? Kulový blesk? Plazmoid? Nově vyvíjená zbraň? Vojáci? Opilí 
ruští papaláši? Domorodí Mansijové? Chantové? Trestanci z gulagu? UFO? Sněžný 
muž? Zabili se navzájem?  

 

Poruchy vývoje řeči 
Dlouhá, Olga, 
 
Monografie Poruchy vývoje řeči je zaměřena na různorodé problémy dětské řeči, které 
jsou dány porušeným raným vývojem. Úvodní část popisuje anatomické a fyziologické 
aspekty a procesy, které se podílejí na vývoji nejen řeči a jazyka, ale i mozku. Nejsou 
opomenuta ani jazykovědná hlediska. Obecná část se věnuje klasifikaci, etiologii, 
diagnostice a terapii vývojových poruch řeči. Ve speciální části publikace jsou pak 
prezentovány všechny základní oblasti vývojových poruch řeči a jazyka: především 
vývojová dysfázie, ale i vývojová dysartrie, dyspraxie, dyslalie, pervazivní vývojové 
poruchy řeči, poruchy u postižení dalších důležitých oblastí CNS a oblasti 
otoorofaciální, včetně chromosomálních a vrozených metabolických vad. Publikace se 
zabývá vývojovými řečovými poruchami především z pohledu lékaře, nikoli pedagoga. 
Je určena všem, kdo se zabývají problematikou poruch verbální komunikace, tedy 
foniatrům, neurologům, psychiatrům, pediatrům, klinickým psychologům a rovněž 
specialistům z oboru klinické logopedie.  
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Sestry 
Minier, Bernard, 
 
Další případ detektiva Servaze, který tentokrát řeší otřesný případ vraždy dvou sester 
oblečených v šatech k prvnímu svatému přijímání.  

 

Víš, kde jsou děti stromů? 
Wohlleben, Peter, 
 
Bohatě ilustrovaný pohádkový příběh z lesa o hajném, veverčákovi a především o 
vztahu k přírodě. Pro děti předškolního věku a jejich rodiče.  

 

Biozahrada 
zahrada bez chemie a plná života 
Tabach, Arnošt, 
 
Již začátkem devadesátých let minulého století, tedy v době, kdy se ještě příliš 
nemluvilo o ekologizaci zemědělství, psal novinář Arnošt Tabach stati do časopisů o 
novém pohledu na pěstování zahradních plodin, rostlin a květin. Jeho články mají 
dodnes aktuální platnost. Kniha Arnošta Tabacha je logicky sestavená z jeho příspěvků 
do různých periodik a z rukopisu, který zanechal po předčasné smrti, doplněná o 
aktuální fotografie. Naučí začínající zahrádkáře ekologicky myslet a v souladu s 
přírodou pěstovat ovoce, zeleninu a květiny tak, aby se co nejméně poškozovalo okolní 
prostředí chemickými prostředky.  

 

Biozahradničení pro samozásobitele 
Rupp, Christel 
 
Praktická příručka uvádí základní know-how pro všechny, kteří se rozhodli věnovat 
biologickému způsobu pěstování. Krok za krokem ukazuje, jak se ze zahrady stane 
biozahrada, tedy jak bez chemických prostředků, umělých hnojiv a jiných toxických 
látek vypěstovat zdravou zeleninu a ovoce. Samostatné části knihy jsou věnované 
zeleninové, ovocné a bylinkové zahradě, a každá z nich je rozdělená podle ročních 
období na jaro, léto a podzim. Kniha je doplněná řadou názorných fotografií a obrázků, 
nechybí ani přehled doporučených odrůd nebo dobré rady na skladování a 
konzervování úrody.  

 

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století 
Rodinná zahrada: spolupráce s přírodou, pěstování vlastních potravin, přírodní 
hospodaření od A do Z 
 
Encyklopedie soběstačnosti nabízí základní rady a tipy pro zahradníky samozásobitele 
a pro malé domácí hospodářství. Důležité informace tu najde každý, kdo si chce začít 
pěstovat vlastní jídlo a navrhnout si zahrádku tak, aby všechno rostlo a plodilo v „bio“ 
režimu, ekologickým a udržitelným způsobem, zdravě a v souladu s přírodou.  

 

Opožděný vývoj řeči 
dysfázie : metodika reedukace 
Kutálková, Dana, 
 
Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje 
řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu souvisejí. Metodika reedukace 
dysfázie vznikala postupně, z potřeby systematicky, komplexně a přitom přehledně 
formulovat možnosti ovlivnění této závažné a diagnosticky i terapeuticky obtížné 
poruchy. Vzhledem k variabilitě příznaků je dysfázie velmi často diagnostickým 
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problémem, proto autorka uvádí (na rozdíl od předchozích metodik) i stručný přehled 
jejích projevů. 

 

Permakultura 
Jak namísto zeleninové zahrádky vytvořit provázaný ekosystém 
Shein, Christopher 
 
Autor vysvětluje koncept permakulturního pěstování a ukazuje, jak sestavit 
společenství rostlin, v nichž by se dlouhodobě dařilo zelenině, stromům i bylinkám. 
Ukazuje, jak zahradu založit, jaké jsou nejvhodnější tvary záhonů a jak rozmístit 
rostliny podle užitkovosti i velikosti tak, aby vznikl funkční ekosystém, který vyžaduje 
minimální údržbu. Popisuje také, jak přitáhnout užitečný hmyz, který bude sloužit jako 
přirozená obrana proti škůdcům, které druhy kumulují nejvíce živit potřebných jako 
hnojivo a mnoho dalšího.  

 

Permakulturní farma 
Jak využívat permakulturu na větších pozemcích a k obživě 
 
Permakulturu – metody udržitelného designu a spolupráce s přírodou – lze aplikovat 
nejen na zahrádky, ale stejně dobře i na rozsáhlé farmy a na celé oblasti krajiny. Oproti 
biozemědělství se pracuje mnohem víc s vytrvalými porosty, hlavně se dřevinami, do 
koloběhů na pozemku se zapojují zvířata, ponechávají se nebo se i vytvářejí partie 
blízké divočině, pečuje se o zadržování vody. Pokud je taková farma dobře založená, 
po čase není k její údržbě třeba mnoho práce. Ale dokáže se z ní farmář uživit? A jak na 
to? Příručka přináší podrobné seznámení s metodami permakulturního farmaření a 
řadu inspirativních příkladů farem z České republiky i ze světa. Zobrazit méně?  

 

3x Hercule Poirot 
Christie, Agatha, 
 
Kolekce 3 příběhů z pera A. Christie spojuje legendární postava autorčina 
nejslavnějšího a celosvětově nejoblíbenějšího vyšetřovatele zapeklitých zločinů, jímž 
není nikdo jiný než výstřední Hercule Poirot, proslulý svým šarmem, pečlivostí, 
pořádkomilovaností, ale především malými šedými buňkami, které vyřeší i ten 
nejrafinovanější případ.  

 

Nejlepší víkend 
Hartl, Patrik, 
 
Jedna z nejočekávanějších knih je tu! Režisér, scénárista a spisovatel Patrik Hartl 
nabízí pohled na osudy hlavních protagonistů se svým typickým humorem. V jeho 
optimisticky pojatých příbězích se jistě najde každý z nás. Všichni občas máme pocit, 
že žijeme nudný život a toužíme po změně. A přesně to si dali za cíl hlavní hrdinové 
tohoto příběhu. Od základu změnit svůj život.  

 

Okamžiky štěstí 
Hartl, Patrik, 
 
Dvojromán vypráví příběh sourozenců, Veroniky a Jáchyma. Román je možné začít číst 
z kterékoli strany knihy - na každé straně je pohled jednoho z nich.  

 

Zpráva o mém muži 
Slánská, Josefa, 
 
Zpráva o mém muži je otřásajícím svědectvím o době, ve které se za velké ideály 
skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky 
jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na 
jejím popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské, manželky generálního tajemníka KSČ, nás 
zavedou na demonstrace ve třicátých letech 20. století, do emigrace v Moskvě, ale i do 
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Československa poválečné doby. Bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají 
realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci u nás předznamenal 
realitu života prakticky celé druhé poloviny minulého století.  

 

Bez bahna lotos nevykvete 
Umění transformovat utrpení 
Nhất Hạnh, 
 
Jeden z nejuznávanějších buddhistických mnichů současnosti v tomto textu předává 
prosté a dostupné techniky jako umět se zastavit, klidně dýchat, vědomě chodit, 
hluboce se soustředit. Díky nim získáme energii potřebnou pro každodenní život a 
také nám pomohou se zklidnit a přijmout utrpení. Některé věci se dají pustit, jiné 
skutečnosti lze neprohlubovat, každým nádechem můžeme více rozkvétat. K svobodné 
a čisté mysli máme prostředky na dosah ruky.  

 

Češi 
1938 : jak Beneš ustoupil Hitlerovi (komiksové zpracování) 
Kosatík, Pavel, 
 
Rozhodnutí mnichovské konference je hrozné, ale není pro nás nečestné. Podléháme 
přesile lidí, kteří nám ještě pře týdnem radili mobilisovat. Nemohu udělat nic jiného 
než navrhnout, abychom ultimatum přijali. Projev Edvarda Beneše 30. 09. 1938.  

 

Dítě na vlastní pohon 
Proč svěřit svým potomkům více kontroly nad životem 
Stixrud, William R. 
 
Rodičovství není snadné – milujeme své děti a děláme pro ně, co můžeme. Ale opravdu 
závisí úspěch našich potomků na tom, kolik úsilí věnujeme jejich školním výsledkům a 
volnočasovým aktivitám? Dítě na vlastní pohon vás přesvědčí, že trend přehnané péče, 
tzv. helicopter parenting, je prokazatelně škodlivý. A že to nejlepší, co můžete 
potomkovi poskytnout, je pocit kontroly nad svým životem. Dokazují to nejen vědecké 
poznatky o vývoji dětského mozku, ale i příběhy stovek dětí, které našly motivaci ke 
studiu a získaly psychickou odolnost poté, co autoři přesvědčili jejich rodiče ke změně 
přístupu.  

 

Malá kniha o duši 
Průvodce na cesty naší psýchou a jejími nemocemi 
Haug, Achim, 
 
Všichni se více či méně staráme, abychom měli zdravé tělo. Jenže péči potřebuje i náš 
neviditelný orgán - duše. Vy jste třeba naštěstí v pořádku, ale hned ve vašem 
nejbližším okolí je určitě někdo, kdo má vážné psychické problémy: pomoc psychiatra 
nebo psychologa vyhledal aspoň jednou za život každý druhý člověk. A počet 
duševních chorob bohužel stále roste… Průvodce naší duší a jejími onemocněními je 
malá základní příručka, která odpovídá na celou řadu důležitých otázek jako: Co je 
duše? Co je normální? Co vlastně dělá a co zmůže psychiatr? Co jsem já udělal/a 
špatně? Jak (moc) mám brát léky a jak číst příbalové letáky?  

 

Nejen jóga pro bolavá záda 
40 cvičení pro tělo i duši, díky nimž obnovíte svoji pohyblivost, budete se cítit lépe a 
nadobro se zbavíte bolesti 
Santas, Dana 
 
Ať už trpíte bolestmi zad po úrazu, nebo se objevily v důsledku sedavého životního 
stylu či špatného držení těla, jistě víte, jak moc vás dokážou omezovat i při těch 
nejjednodušších činnostech. Nenechte se už dál trápit a dopřejte svým zádům 
zaslouženou péči. V této knize naleznete 40 jednoduchých ilustrovaných cviků z velké 
části postavených na józe, které vám pomohou zbavit se bolestí zad jednou provždy. 
Cviky jsou rozděleny do tří celků a doplněny o dechová cvičení a aktivity k propojení 
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těla a mysli. Navíc zde naleznete také tipy, jak se bolestí zad vyvarovat při cestování či 
dlouhém sezení, i alternativy k léčbě analgetiky či invazivními metodami.  

 

Rébusy pro děti 
Honba za pokladem, Mezi Inky, Strašidelná hotel 
Regan, Lisa, 
 
Dvojice kamarádů Tom a Sára, společně s malým odvážným pejskem zažívají 
fantastická dobrodružství. Čeká je bláznivá honba za pokladem, výlet mezi Inky a 
podivně podivná párty ve strašidelném hotelu. Napínavá dobrodružství, která v sobě 
skrývají záhadu na každé stránce. Zašifrované vzkazy, tajné písmo, spletitá bludiště, 
procvičované logického uvažování i pozornosti čekají na každého, kdo má chuť a 
odvahu přidat se! Vše zábavně a s vtipem.  

 

Slepice 
Lüttwitz, Michael von 
 
Vše důležité o držení slepic- od přiměřeného životního prostoru přes zdravou výživu 
až po správnou péči. Velcí i malí si v zevrubných portrétech jednotlivých plemen 
najdou svého favorita. I slepice mají svou vlastní řeč. Když se ji naučíte, budete mít pro 
ně ještě větší pochopení. Rady odborníka, aby se nic nezvrtlo.  

 

Tatra 
nákladní a užitková vozidla, autobusy a trolejbusy 
Šuman-Hreblay, Marián, 
 
Nové doplněné vydání knihy, jež získala prestižní cenu Cugnot Awards of Distinction 
za nejlepší cizojazyčnou publikaci. Dozvíte se vše o historii automobilky Tatra, od 
počátků výroby v r. 1898 až do současnosti. Nákladní a užitkové automobily, hasičské 
vozy, vojenské a speciální automobily, autobusy, trolejbusy, nerealizované prototypy, 
osobnosti spojené s Tatrou, technické parametry, nákresy a mnohé další - tato kniha je 
skutečnou encyklopedií a jedinečným průvodcem dějinami kopřivnické automobilky.  

 

Česká republika 
interaktivní mluvící kniha 
Pechová, Ladislava 
 
Interaktivní kniha o České republice ilustrovaná Ladislavou Pechovou. V této knize se 
děti zábavnou formou dozví nejen spoustu zajímavostí o městech, krajích, pohořích a 
vodstvu, ale seznámí se i s naším průmyslem, nerostnými surovinami, zemědělstvím, 
památkami a významnými osobnostmi. Veškeré znalosti si pak mohou vyzkoušet 
pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do tří různých obtížností. Tato kniha je 
skvělým doplňkem pro výuku vlastivědy a zeměpisu.  

 

Člověk a příroda 
interaktivní mluvící kniha 
Rúčková Moravcová, Adéla, 
 
Kniha je pozvánkou k zamyšlení o ekologii a ochraně přírody. Přitom dává přednost 
pohledu založenému na důkazech před mýty a strašením. Vztah lidské společnosti a 
přírody nechápe jako boj, ale spíš jako dlouholeté soužití, ve kterém se objevují spory, 
ale není důvod, aby se rozpadlo. Kromě toho vás kniha vezme na vycházku do pravěké 
a moderní krajiny, nahlédnete do tajemného podzemí a dozvíte se, na co nadávají 
bakterie nebo jak si choroš představuje starý buk. Setkáte se i s kamarády Frantou a 
Pepou, jejichž pohled na přírodu je jako noc a den, což přináší spoustu dalšího poznání 
a zábavy. 
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Hravá přírodověda 
interaktivní mluvící kniha 
Lásková, Martina 
 
Vendelín je žalud, který má pod čepicí. Rozhodl se, že když už měl to štěstí a neskončil 
žádnému zvířeti v žaludku, najde si místo, kde zakoření a stane se tak sttným dubem. 
Děti s Vendelínem projdou různými biotopy a všemi ročními obdobími. Vendelín jim 
poradí, co je živá a neživá příroda, jak se vyvíjí motýl, co je to potravní řetězec, jaké se 
u nás nacházejí horniny nebo i to, jak vzniká pohoří.  

 

Válka Růží. 
Díl I. Bouře 
Iggulden, Conn, 
 
Píše se rok 1437 a v Anglii na trůn usedá mladičký Jindřich VI. z rodu Lancasterů. Na 
rozdíl od otce, který sjednotil anglickou a francouzskou korunu, nevládne pevnou 
rukou a podle mínění mnohých pánů příliš podléhá svým rádcům. Anglické državy ve 
Francii jsou v ohrožení, šíří se zvěsti o vzpouře a strach, že král a jeho našeptávači 
přivedou Anglii ke zkáze. Mračna se stahují a neodvratně se schyluje k bouři, jež 
navždy poznamená osud království.  

 

Válka Růží. 
Díl II. Trojice 
Iggulden, Conn, 
 
Píše se rok 1454 a král Jindřich VI. je už přes rok upoután na lůžko. Královy zájmy jen s 
obtížemi hájí jeho oddaná žena, Markéta z Anjou. Zatímco panovník chřadne a 
chvílemi upadá do bezvědomí, svou pozici v zemi upevňuje Richard, vévoda z Yorku. A 
spolu se Salisburym a Warwickem vytvářejí vlivnou trojici, jež se snaží zlomit 
panovníkovy přívržence. Jenže vtom se Jindřich VI. jako zázrakem uzdravuje. Boj o 
moc může opět vypuknout naplno!  

 

Válka růží. 
Díl III. Dynastie 
Iggulden, Conn, 
 
Třetí díl výpravné historické série o krvavém konfliktu dvou panovnických rodů 
Anglie.  

 

Česká zima 
Sport v obrazech 
Eliáš, Petr, 
 
Česká sportovní zima je plná osobností a příběhů. Naši sportovci toho na lyžích i na 
bruslích dokázali mnoho a nesmazatelně se zapsali do historie zimních sportů. 
Připomeňte si některé z nich v naší velké výpravné knize. Historie nejznámějších 
sportů, osobnosti jako Jiří Raška, Tomáš Verner nebo Josef Rakoncaj. Kniha vychází u 
příležitosti zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu.  

 

Jak se měří věci 
Hore, Rosie 
 
Nauč se měřit velikost předmětů pravítkem, přečíst teplotu z teploměru i spočítat 
rychlost a obvod. Pod odklápěcími okénky se seznámíš se všemi druhy měření.  
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Malování zvířátek na kameny 
Scicluna, Denise 
 
V této knize na vás čeká svět plný fantazie, kreativity a spousty malých stvoření. 
Malování na kameny nemůže být jednodušší. Nepotřebujete drahé materiály ani 
nemusíte umět složité techniky. Stačí kámen, barvy, představivost a tato kniha. Pak už 
se snadnými postupy krok za krokem naučíte vykouzlit z oblázků všechna možná živá 
stvoření, včetně ptáků, broučků, ryb, hadů, obojživelníků a savců.  

 

Milion světů s tebou 
Gray, Claudia 
 
Osud multivesmíru je v rukou Marguerite Caineové. Až nyní se dozvídá, jaké jsou 
skutečné plány prohnané Triad Corporation. Ona jediná může zničení multivesmíru 
zabránit. V sázce jsou miliardy lidských životů. A Triad navíc vynesl nejvyšší trumf: 
zlomyslnou Marguerite z jiné dimenze, která je vždycky o krok napřed. Ve velkém 
finále trilogie Ohnivák nastane souboj mezi několika Margueritami. Zvítězit však může 
jen jedna.  

 

Otázky a odpovědi 
čas : podívej se pod obrázek 
 
Víš, co je to čas a jak plyne? Všechno, co jsi kdy chtěl vědět o tom, jak funguje čas, se 
dozvíš v této jedinečné knížce! Řídí se časem i zvířata, nebo jen lidé? Je ve všech 
koutech světa stejný čas? Který den roku je nejkratší? Umíme zastavit čas nebo 
nahlížet do budoucnosti? Fascinující svět času, hodin, kalendářů a nejrůznějších 
časových rekordů čeká na to, až ho objevíš! Odpovědi na otázky o čase se skrývají pod 
odklápěcími okénky, takže můžeš knihu číst znova a znova a sledovat, jak se tvé 
vědomosti o čase zlepšují. Bohatě ilustrovaná knížka ti představí základní informace o 
měření a počítání času ve srozumitelné, jasné a vtipné formě. Kdy je ten pravý čas pro 
tuto knihu? No přece právě teď!  

 

Po stopách stoleté dámy 
naše země 1918-2018 
Pecharová, Lenka 
 
Kniha ke stému výročí vzniku Československa procházím jednotlivými roky republiky 
a v každém z nich upozorňuje na zajímavosti, které se tehdy udály. Zvídavé děti se tak 
dozvědí nejen zásadní historické skutečnosti, ale i to, kdy byla vynalezena hra Pexeso, 
kdo vymyslel kontaktní čočky nebo co znamená zkratka SUNAR. Knihu provázejí kvízy 
a dobové vtipy.  

 

Poslední hodiny 
Walters, Minette, 
 
Červen 1348: Z přístavního města Melcombe v hrabství Dorseteshire se do Anglie 
začíná šířit mor. Lidé, kteří nejsou připraveni na prudkost nákazy a rychlost, se kterou 
se šíří, a umírají po tisících. Na panství Develish se lady Anne ujímá budoucnosti svých 
poddaných včetně dvou set nevolníků. Tato silná, soucitná a vynalézavá žena si vybírá 
za správce panství nemanželského syna a otroka Thaddeuse Thurkella. Společně se 
rozhodují, že nevolníky přestěhují za opevněné zdi a vyhlásí na celém Develishi 
karanténu. Náhlé zhroucení navyklého společenského řádu, kde nevolníci existují 
pouze proto, aby sloužili svým pánům, brzy přináší konflikty. Lidé, kteří neví, co se 
děje ve světě za zdmi, bojují sami se sebou, s Bohem a s děsivou nejistotou toho, co 
přinese budoucnost.  
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Herkules a strašidla 
Dvořáková, Alžběta, 
 
Rozmazlený pražský kocour Herkules se musí přestěhovat na venkov do starého, 
rozpadlého statku, kde se mu ani trošku nelíbí. V zarostlé zahradě se seznámí s 
toulavou kočkou Komtesou, která mu vypráví o kočičích strašidlech, která řádí v 
domě, kde Herkules bydlí. Strašidla působí škodu, která se pak dává za vinu Herkulovi. 
Ten se rozzlobí a rozhodně se se strašidly jednou pro vždy zatočit. Společné 
dobrodružství nakonec upevní jeho vztah s Komtesou.  

 

Herkules na zámku 
Dvořáková, Alžběta, 
 
Napínavý příběh se strašidelnými prvky je volným pokračování knížky Herkules a 
strašidla. Hlavními hrdiny jsou opět kocour Herkules a kočka Komtesa, kteří se 
tentokrát se svými majiteli Martou a Janem přestěhují na zámek, kde Marta restauruje 
staré obrazy. V zámku se však brzy začnou dít prapodivné věci. Vzácné knihy ohrožuje 
armáda drzých myší, ve studni se začne kazit voda, stará stolička mluví a dožaduje se 
odpovědí na své hádanky, dračí hodiny začnou samy od sebe jít a postavy na obrazech 
ožívají. Zdá se, že zámku hrozí nebezpečí, které mohou odvrátit pouze Herkules a 
Komtesa – a také potkanka jménem Jasmína. Knížka je určena především dětem 
mladšího školního věku.  

 

Tajný život nacistů 
střežená tajemství pohlavárů třetí říše 
Roland, Paul, 
 
Hitler, Bormann, Göring, Himmler, Goebbels a další nacističtí pohlaváři si užívali 
luxusního života a všech privilegií moci, zatímco požadovali, aby německý lid přinášel 
ty největší oběti válečnému úsilí Říše. Luxusní rezidence, umělecké sbírky, milenky, 
drogy... To vše pod dokonalou vnější fasádou oddanosti Vůdci a Německu. Tato kniha 
nabízí jedinečný vhled do jejich soukromých životů, ale nejen to. Zasazuje jejich 
působení do historických souvislostí i celého rámce zločinného nacistického režimu.  

 

Ten, kdo jiným jámu kopá 
gamebook 
Holan, Jan 
 
Ruku na srdce, každý z nás ve svém životě alespoň na chvíli zatoužil po tom stát se 
hrobníkem. Je v tom jakési morbidní poetično a na cylindry prý holky fakt letí. Navíc 
člověk potká spoustu zajímavých lidí, i když toho většinou už moc nenamluví. Změna 
povolání je ovšem zásadní krok a tak nabízíme přijatelnější alternativu - kup si tuhle 
knihu a staň se skrze ní na chvíli hrobníkem Jáchymem Ringerem.  

 

Tváře první republiky 
Karel Čapek, Josef Čapek, Rudolf Medek, Alois Rašín, František Kupka, Otakar Španiel, 
František Ulrich, Josef Vanický, Anna Macková, Sláva Vorlová, Karel Poláček, Emerich 
Rath, František Kinský, František Karel Janeček 
Baštecká, Lydia, 

 

Velikananánský krokodýl 
Dahl, Roald, 
 
V největší a nejkalnější řece Afriky si hoví velikananánský krokodýl. A protože ho trápí 
ukrutný hlad a moc dobře ví, že největší lahůdkou je tlusťoučký, šťavnaťoučký malý 
dítě – ty jsou ňam, ňam, ňam! –, vydá se na zdánlivě nevinnou procházku. Jeho tajné 
plány a chytroučké triky ale naráží na odbojné strážce morálky – hrocha Bžocha, slona 
Bambalóna a ptáka Krásnopéráka! Kniha je určena pro děti od 5 let.  



Knižní novinky – březen 2019 
 

 

Ztraceni v rudolfinské Praze 
gamebook 
Šindelářová, Renata, 
 
Gamebooková kniha vypráví napínavý příběh dvou současných dětí, Vojty a Klárky, 
které se nedopatřením dostanou do minulosti a ocitnou v Praze Rudolfa II. Kniha je 
určena především pro děti mladšího školního věku a kombinuje čtení s logickými 
úkoly, jejichž splnění posouvá děj dopředu. Děti se přirozenou zábavnou formou 
dozvídají informace z české historie a poznávají naše hlavní město z trochu jiného 
úhlu. Rena Šindelářová působí jako redaktorka několika webů.  

 

Absolutní miláček 
Tallent, Gabriel, 
 
Čtrnáctiletá Turtle žije s otcem ve zchátralém domě na kalifornském pobřeží. Toulá se 
po lesích, leze po skalách, dokáže ujít i desítky kilometrů… Ale tenhle vnější prostor 
kontrastuje s uzavřeností jejího vnitřního světa: od matčiny smrti vyrůstá izolovaně v 
područí svého tyranského otce, který ji deptá jak psychicky, tak fyzicky. Oceňovaný 
román vychází ve třiceti zemích.  

 

Mezi svými 
Oz, Amos, 
 
Obraz fiktivního kibucu padesátých let je pro Amose Oze návratem do míst, kde se 
zrodilo jeho psaní. Žijí tu kromě jiných i osamělí lidé, kteří se s kolektivistickým 
duchem prostředí těžko vyrovnávají. Skutečné sny se střetávají s idealismem v 
příběhu otce, který se rozhodne postavit milenci své dcery, svému příteli a 
vrstevníkovi, v osudu starého zahradníka, který na svých bedrech nese celou tíži 
tohoto světa, nebo v líčení ženy, jež své sokyni píše mučivě zvrácené dopisy.  

 

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět 
Jonasson, Jonas, 
 
Alan Karlsson si se svým přítelem Juliem užívá bezstarostný život v luxusním hotelu 
na Bali. A právě, když se začínají nudit, rozhodnou se na počest Alanových narozenin 
uspořádat si výlet horkovzdušným balónem. Řízením osudu však pilot balónu zůstane 
na zemi a oba muži se čtyřmi lahvemi šampaňského se v neřiditelném balónu ocitnou 
nad Indickým oceánem. Ztroskotají a z moře je zachrání severokorejská loď, jejíž 
kapitán pašuje v podpalubí čtyři kilogramy vysoce aktivního uranu. Alan se tak 
dostává přímo do středu vysoké politické hry, kterou spolu hrají všichni mocní 
současného světa.  

 

Syn vražedkyně 
Ellis, Joy 
 
Současná britská krimi přináší další napínavou sérii ve stylu Případů Kim Stoneové. 
Vypadá to, že do mokřadů v anglickém Lincolnshire se vrátil krvavý zabiják. Dvacet let 
poté, co byli brutálně rozřezáni na kusy farmář a jeho manželka, došlo k další 
chladnokrevné vraždě: ve svém domě je nalezena ubodaná žena. K tomuto hrůznému 
činu se přizná novinář Daniel Kinder, avšak detektivové Rowan Jackman a Marie 
Evansová zjišťují, že Daniel není tím, kým se na první pohled zdá, trpí výpadky paměti 
a je posedlý nalezením pravdy o své skutečné matce. Navíc poté, co Daniel zmizí, dojde 
k dalším záhadným úmrtím…  
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Ztracené dcery 
Ellis, Joy 
 
Pokračování napínavé kriminální série z anglického Lincolnshire se seržantkou 
Evansovou a inspektorem Jackmanem v roli hlavních vyšetřovatelů.  

 

Copak naše babi! 
Kleberg, Ilse 
 
Babička je stará, elegantní dáma, která se obléhá sice trochu nemoderně, ale s dětmi to 
umí. Jezdí na kolečkových bruslích, umí si s dětmi hrát a má je ráda.  

 

Český tramping v časech formování a rozmachu 
Krško, Jan, 
 
Záhy po vzniku Československa v roce 1918 se na scéně objevuje nový a skutečně 
nepřehlédnutelný fenomén – TRAMPING. Nebyl jen dočasnou zálibou několika kluků a 
holek. Právě naopak! I přes prvotní nedůvěru rodičů či učitelů, přes nevoli státních 
orgánů i mládežnických či tělovýchovných organizací stále rostl a mohutněl. V 
průběhu 30. let se k němu hlásily desetitisíce mladých lidí. Co je na trampování 
přitahovalo? Na začátku určitě víkendová volnost. Touha vzít život aspoň během 
krátké sobotní a nedělní svobody do svých rukou. A to včetně toho sexuálního. Však 
také českou společností občas zněly hlasy, že tramping je vlastně hnutím sexuálním. 
Ale pozor, tramping nebyla jen romantika táborových ohňů a odchod ze zkaženého 
města do chrámu léčivé přírody. Tramping byl nedílnou součástí prvorepublikového 
systému a ten z něj nakonec dovedl těžit… 

 

Hrob v horách 
Hjorth, Michael, 
 
Dvě ženy při pěší túře v jämtlandských horách na severu Švédska najdou na břehu 
řeky ruku kostry. Místní policie však na místě odhalí celkem šest těl: čtyři dospělé a 
dvě děti. Je povolána švédská kriminálka a Sebastian Bergman vyráží se svým týmem 
do Jämtlandu. Na místě brzy zjišťují, že všech šest těl bylo pohřbeno současně, avšak 
stav pozůstatků stejný není. Dvě z těl se podaří snadno identifikovat jako holandský 
pár, který byl nezvěstný od listopadu 2003. Ostatní jsou záhadou — jejich DNA 
dokazuje, že se jedná o rodiče s dětmi; tou dobou se ovšem žádná rodina 
nepohřešovala… 

 

Němá dívka 
Hjorth, Michael, 
 
Němá dívka je čtvrtým dílem série o policejním psychologovi a sebestředném 
sukničkáři Sebastianu Bergmanovi. Romány mají úspěch po celém světě, prodalo se 
jich více než dva miliony výtisků. O velikonočních svátcích je surově zavražděna 
rodina se dvěma malými chlapci. Sebastian Bergman a jeho tým zjistí, že u tragédie byl 
nejspíš svědek. Je jím desetiletá Nicole, která v tu dobu byla u svých bratranců na 
návštěvě. Policisté předpokládají, že se schovává v lese. Dívka je nezvěstná tři dny a 
její šance na přežití v divočině jsou malé. Policie se proto rozhodne požádat o pomoc 
veřejnost, přestože tím může vraha na svědkyni upozornit.  
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O princi, který se vrtal v nose a jiné pohádky 
Igazová, Tereza 
 
Jedná se o soubor deseti pohádkových příběhů určených pro děti cca od 6 let, které 
jsou vhodné zejména ke společnému rodinnému čtení. Pohádkové postavy mají různé 
lidské zlozvyky nebo problémy, se kterými si musí poradit často sami, bez zásahu 
nadpřirozené síly. Např. prince nemohou oženit, protože se vrtá v nose, princezna je 
velmi tlustá, takže musí zhubnout, aby našla ženicha. Ježibaba je nepořádná a nemůže 
najít ztracenou knihu kouzel, proto se musí polepšit a poté co si udělá v chalupě 
pořádek, dostaví se náležitá odměna. Dračí muž zachrání království tím, že se spřátelí 
s drakem a dohodne mír bez použití násilí… 

 

Od bezvědomí k sebevědomí 
z hodné holky potvorou 
Janáčková, Laura, 
 
Kniha je souborem návodů a psychologických metod, jak změnit své vzorce chování z 
příliš hodné holky na sebevědomou a sebejistou ženu. Učí ženy vypořádat si svou 
minulost a nalézt své nové Já. Obsahuje myšlenkové mapy a postupy, které vytvoří váš 
životní styl. Díky ní dosáhnete svého cíle :-)  

 

Od jeskyně ke katedrále 
příručka pro hravé architekty 
Šefců, Ondřej, 
 
Chcete vědět, jak vznikla klenba, k čemu sloužily megalitické stavby nebo proč je na 
Ještědu raketa? Komiksové příběhy v této knížce popisují významné chvíle v dějinách 
architektury tak, jak to nenajdete ani v těch nejobjemnějších knihách. Na kresbách si 
malí i velcí čtenáři ukážou různá období a architektonické slohy. Knížka vás zábavnou 
formou vtáhne do úžasného světa architektury.  

 

Svatba s Winterbornem 
Kleypas, Lisa, 
 
Zuřivá ctižádost přinesla neurozenému Rhysu Winterborneovi obrovské bohatství a 
úspěch. V podnikání i v soukromí dosáhne Rhys vždycky, čeho chce. A od chvíle, kdy 
potká plachou šlechtičnu lady Helen Ravenelovou, je odhodlán ji získat. Jestli ji musí 
připravit o počestnost, aby se za něj musela provdat, tím líp… Helen až dosud nepřišla 
do styku s pozlátkovým, cynickým světem londýnské společnosti. Přesto však Rhysovo 
cílevědomé svádění probudí intenzivní oboustrannou vášeň. Helenino jemné 
vychování právě nepodporuje zarputilou jistotu, že svého nezdárného manžela dokáže 
zkrotit jedině ona. Rhysovi nepřátelé se proti nim spiknou, a tak mu Helen musí svěřit 
své nejtemnější tajemství. Riziko je nepředstavitelné… odměnou by byl život v 
nepřekonatelné blaženosti. A všechno to začíná… svatbou s panem Winterbornem.  

 

Vola bys přes všechen svět vodil... 
Fascinující cesta kolem světa inspirovaná citátem Jana Amose Komenského 
Nesnídal, Dalibor, 
 
Vola bys přes všechen svět vodil...  
Kniha od autora Dalibora Nesnídala. Úsměvná, nadčasová, poučná obrázková knížka 
pro děti i dospělé o fascinující cestě kolem světa, kterou podnikl starý dědek s volem 
Goliášem. Dozvíte se zajímavosti o významných památkách ve světě, kudy dvojice 
prochází, a v závěru zjistíte, jak je to s chytrostí vola. Inspirací k celému příběhu byl 
citát Jana Amose Komenského. Kniha je tištěnou verzí kreslené a ručně psané autorské 
knihy výtvarníka Dalibora Nesnídala.  
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Jde to i s úsměvem 
Nešpor, Karel, 
 
Kniha obsahuje zábavné, poučné, terapeutické krátké příběhy ze života ke zlepšení 
nálady.  

 

Kůň, který uměl počítat: 
Proč je důležité myslet kriticky 
Heinzen, Thomas E. 
 
Američtí profesoři psychologie v knize ukazují, jak funguje naše myšlení, jak se 
vyhnout sebeklamu a jak myslet kriticky.  

 

Malé temné lži 
Bolton, S. J. 
 
V uzavřené malé komunitě, jakou je lidské společenství na Falklandách, je zmizení 
dítěte něčím naprosto neslýchaným. Nikdo z obyvatel odlehlé končiny nepochybuje, že 
za tím je nějaká nešťastná shoda okolností, nenadálá tragédie. Co jiného? A pak se 
ztratí druhé dítě. Třetí. Teď už se nikdo nemůže utěšovat domněnkou, že se jedná o 
náhodu. Vesničanům nezbývá než připustit, že vrah je jedním z nich… 

 

Smrt před branami 
Tahir, Sabaa 
 
Válka v Impériu i za jeho hranicemi se blíží. Helena Aquilla, císařův Krkavec, čelí 
útokům ze všech stran. Císař Markus, pronásledovaný minulostí, ztrácí příčetnost a 
nemilosrdná velitelka vojenské akademie využívá jeho šílenství, aby posílila vlastní 
moc. Helena se snaží najít způsob, jak zastavit blížící se temnotu. V sázce se totiž ocitá 
nejen život její sestry, ale i všech obyvatel Impéria. Laia z lidu Učenců ví, že osud světa 
nezávisí na pletichách válečnického dvora, ale na tom, zda se podaří zastavit 
Temnonoše. Ve snaze ho svrhnout naráží na nečekané hrozby ze strany těch, na jejichž 
pomoc spoléhala. Elias Veturius se na území mezi životem a smrtí vzdal svobody, aby 
mohl sloužit jako Strážce duší. Tím se však zaslíbil pradávné moci, která se nezastaví 
před ničím, jen aby si zajistila Eliasovu oddanost — dokonce i za cenu ztráty jeho 
lidství.  

 

Baroni z Větrova 
Hanibal, Jiří, 
 
Po Bílé hoře prochází české země násilným obracením na katolickou víru. Vichr 
dějinných změn dorazí i na zapadlý hrádek Větrov. Místní baron se v zájmu rodiny 
zřekne tradic svých předků, čímž vzniká rozkol s jeho synem. Ten odchází studovat 
lékařství do Prahy. Zde navozuje nová přátelství, ale také odhaluje odkaz mistra Jana 
Jesénia. Konflikt s církví i vlastním svědomím je nevyhnutelný…  

 

Běh na dlouhou trať 
Cimický, Jan, 
 
V hlavě mu probíhá nekonečný řetěz vzpomínek, příhody z dětství, první láska, práce. 
Tok těch vzpomínek nemůže ovlivnit ani zastavit, ale je vlastně rád. Postupně si začíná 
uvědomovat. Jmenuje se Petr Martínek, je lékař a leží v nemocnici. Neví proč. Nejhorší 
však je, že nemůže reagovat, nemůže odpovídat, i když rozumí. Nemůže dát najevo, že 
je duchem přítomen. Je tak svědkem toho, že si nad ním povídají o jeho diagnóze a 
stejně tak i o perspektivě. Dostane se z tohoto děsivého a mučivého stavu? Kdy? 
Sledujeme, jak sám začíná pátrat po tom, co se mu stalo. Prodělal průstřel lebky! Proč? 
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Nad jeho bezmocným klidem se rozvíjí systematické pátrání a postupně se dávají 
dohromady střípky z jeho života… 

 

Cena lásky 
peníze a manipulace 
Forward, Susan, 
 
Forwardová S., Buck C.. Nenechte si život řídit rodiči, kteří vám ho záměrně ničí! Každý 
rodič někdy udělá chybu. Svého počínání pak lituje a snaží se ze svých omylů poučit. 
Mezi námi jsou však i rodiče, kteří svým dětem ubližují cíleně a ničí je prakticky až do 
jejich dospělosti. Někteří dokážou svým rodičům odpustit a začít nový život, někteří 
však se svými frustracemi z rodičovské manipulace bojují celý život. Kniha nabízí řadu 
cvičení a sebepoznávacích metod, pomocí nichž se autorka snaží oběti jakékoli šikany 
pomoci.  

 

Cesta do neznáma 
Cartland, Barbara, 
 
Marina Fullertonová zažívá těžké časy. Matka jí zemřela při tragické nehodě a otec se 
jen nedlouho poté rozhodne poslat ji pryč z rodného domu. Dívka tak odjíždí k 
přátelům do Francie, kde poznává nový jazyk, novou kulturu a hlavně romantiku. 
Francouzští gentlemané se totiž chovají docela jinak než Angličané a zamilovat se zde 
je docela snadné – zejména když mají její hostitelé nadmíru pohledného syna. Ten 
však není jediný, komu se krásná Marina líbí. Je tu ještě sir Peter Bailey, který se k ní 
vždycky chová tak laskavě… Opravdu na Marinu po tolika ranách osudu čeká ve 
Francii láska? A pozná její srdce, co je pravá láska a co jen pouhé poblouznění? A 
podaří se krásné dívce obměkčit zatvrzelého otce?  

 

Delta Force 
elitní protiteroristická jednotka americké armády 
Beckwith, Charlie A., 
 
Tato kniha vás doslova pohltí… Je těžké ji odložit rozečtenou, protože sotva dočtete 
jednu stránku, nebudete se moci dočkat, až začnete číst další. Vážně vám bude hrozit 
dehydratace, protože si ani nedojdete pro další pivo, abyste nemuseli od ní odcházet. 
Je to jedna z mála knih z vojenského prostředí, v níž si vojáci budou psát poznámky, 
podtrhávat a budou váhat, jestli ji mají někomu půjčit… Beckwithova upřímnost je 
mimořádná… Když si přečtete knihu DELTA FORCE, budete mít dobré pocity z 
Ameriky a z lidí, kteří slouží v uniformě – a také z většiny důstojníků, kteří je vedou.“  

 

Hodiny z olova 
Denemarková, Radka, 
 
Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. Do osudu několika rodin 
odlišných generací z evropských zemí i sociálních vrstev zasáhne tatáž rozhodující 
věta. Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský 
literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich rodinná traumata, 
krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do 
Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně 
ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, 
na co si vzpomenout. A tak jako v jejich soukromých příbězích dochází k 
dramatickému zlomu, něco podstatného se láme a mění v osudech nás všech. Starý 
svět Evropy končí a nikdo netuší, co začíná.  
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Kamil neumí lítat 
pohádka o špačkovi knihomolovi 
Berne, Jennifer 
 
Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s 
ostatními špačky. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci a sestřenice 
říkají „Kamil knihy svačil“ nebo „zoban“ „křupan“ a „knihomol“. Co se proto Kamil 
natrápil! A pak nastal slavný den společného odletu. Co si jen Kamil počne?  

 

Když v ráji pršelo 
Otčenášek, Jan, 
 
Autor pojmenoval svého Adama a Evu Petr a Ludmila. Oba jsou Pražáci a objevují 
pozemský ráj v drsné šumavské samotě, kam se rozjeli teoreticky hledat štěstí, 
prakticky budovat útulnou hospodu, kde by se každý cítil jako doma. Od prvního dne 
jim osud klade do cesty překážky, ale to jen posiluje jejich životní spojenectví. Román 
je psán formou deníkových zápisů.  

 

Marcy a hádanka od sfingy 
bájná pokladnice profesora Brownstona 
Todd-Stanton, Joe 
 
Pokračování obrázkových dobrodružných příběhů, inspirovaných světovými 
mytologiemi.  

 

Nebeské komando 
Strnadová, Anna, 
 
Příběh podle skutečných událostí o mladém muži, kterému v dětství přičinlivý 
opatrovník změnil národnost z české na německou a který tedy musí navzdory svému 
přesvědčení narukovat do Hitlerovy armády.  

 

Pohledávka 
Grisham, John, 
 
Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat práva, aby změnili svět a udělali z něj lepší 
místo k životu. Zadluží se a nastoupí na tříletou soukromou školu. V posledním 
semestru si však postupně uvědomí, že něco je špatně – málokdo z absolventů tohoto 
ústavu složí advokátské zkoušky, natož aby si našel práci v oboru. A člověk, jemuž 
škola patří, náhodou vlastní i banku specializující se na studentské půjčky. Stali se 
obětí podvodu a ne všichni se s tím dokážou vyrovnat. Tragická událost přiměje trojici 
z nich zosnovat plán, jak se z téhle pasti dostat. Aby ho mohli uskutečnit, budou muset 
ze školy odejít. A pustit se do souboje Davida s Goliášem.  

 

Sociální sítě 
A to funguje jak? : všechno, co vás zajímá, když jste online 
Trédez, Emmanuel, 
 
Digitální sociální sítě změnily zásadním způsobem naši komunikaci s ostatními. 
Můžeme navazovat nové kontakty, sdílet texty, fotky, videa, internetové odkazy a 
mnoho dalšího. Digitální doba má i své stinné stránky, které si děti pohybující se na 
sociálních sítích často ani neuvědomují. Cílem této knihy je odpovědět na jednoduché i 
složitější otázky, které si děti ohledně sociálních sítí pokládají, ať už jsou či nejsou 
jejich uživateli. Kniha ukazuje, jaké možnosti na sociálních sítích mají, a zároveň je učí 
osvojovat si dobré návyky a předcházet rizikům.  
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Synové člověka 
Islandská krimi 
Arnaldur Indriðason, 
 
Islandský detektivní román, ve kterém komisař Erlendur odkryje při vyšetřování 
brutální vraždy hrozivé praktiky farmaceutické společnosti.  

 


