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Dětská:
Rošťák Oliver a korále pro mořskou vílu
Braunová Petra
Je konec školního roku, děti se nemůžou dočkat prázdnin! Oliver dostal dopis s pozváním od Marici – chtěl by
zase strávit léto u moře? Cožpak o to, Oliver bývalou spolužačku miluje od první třídy, a když se měla vrátit
do rodného Chorvatska, byl smutný. Ale pak přijel i s tatínkem za ní a společný měsíc u moře byl báječný.
Tentokrát však má Oliver letět sám, zvládne to? Určitě! A tak Oliver prožije s Maricou a chorvatskými
kamarády úžasné dobrodružství. Té- měř detektivní. A bude to právě Oliver, kdo všechno objasní! Volné
pokračování knih Rošťák Oliver, Rošťák Oliver a Marica čarodějka.
Vílí kruhy
Matoušková Tereza
Když bohové z Aze zničili svět na Souši, stvořili si nový pod mořem – ponuré místo osvětlované
mechanickým sluncem. Po tisíciletích, během nichž v Podmoří vznikla rozvinutá civilizace, se objevila nová
božstva. Otevřený konﬂikt mezi dvěma pantheony skončil křehkým příměřím. Místo rozkvětu však přichází
další krize.
Včelaření pro kluky a holky
Bentzien Claudia
Včelaření je radost – je snadné i pro děti
Včelaření je jednodušší než si myslíš, a ještě napínavější, než bys věřil/a. Nahlédni do úlu a najdeš tam celý
malý svět.
Ve včelstvu žije jedna matka, tisíce pilných dělnic a poněkud leniví trubci, které můžete nechat lézt po své
ruce.
Doprovázej své včelstvo po celý rok a pozorně se dívej, jak včely staví voskové dílo, jak sbírají nektar a pyl a
možná se dokonce i vyrojí.
Jako odměnu sklidíš vlastní med a získáš voňavý včelí vosk.

Naučná:
České a moravské vltavíny
Hanus Radek, kol.
Vltavíny jsou považovány za české národní kameny. Kniha objasňuje vznik vltavínů, který by neproběhl bez
doteku vesmíru. Upřesňuje jejich výjimečné postavení ve skupině tektitů. Poprvé ukazuje možnosti, jak je
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odlišit od pouhého skla nebo padělků. Představuje vltavíny jako oblíbené drahé kameny používané ve
špercích. Zájemcům o esoteriku shrnuje nejdůležitější informace o těchto kamenech. Jedinečná je kapitola
“Naleziště vltavínů”, která poprvé zobrazuje takové množství českých i moravských vltavínů v jejich
přirozené kráse.
Atentáty na de Gaulla
Když při někom stojí štěstí
Cimický Jan
Charles de Gaulle byl během druhé světové války pro Francouze tím, kým byl pro nás ve stejné době Edvard
Beneš. Představitel boje za svobodu a boje proti nacistickému příkrovu nad Evropou. Po válce se však vztah
mnoha Francouzů, zejména těch v koloniích, k de Gaulleovi, který se stal po několik volebních období
opakovaně prezidentem, povážlivě změnil. Výsledkem bylo více než třicet pokusů o atentát, které ale jakoby
zázrakem všechny přežil! De Gaulle tak patří mezi osobnosti, na které bylo spácháno nejvíce atentátů v
historii.
Vaše rodinná kronika krok za krokem
Peremská Lenka
Kniha, která volně navazuje na genealogickou příručku Váš rodokmen krok za krokem. Podařilo se vám
prokousat matričními záznamy? Získali jste desítky informací o svém rodě a chcete z nich sepsat kroniku, do
které shrnete své veškeré pracné bádání? Potom je tato publikace pro vás. Pomůže vám od prvních krůčků v
samotném začátku sepisování, s určováním toku příběhu, ale i jak svou kroniku obohatit statistikami,
graﬁckými přehledy apod.

Beletrie:
Bídníci.cz
Špinavé obrazy z dějin národa českého, Kniha první: Kořeny (1945–1973)
Zídek Jiří
Kniha je mozaikou osudů několika lidí, které spojuje život v západočeském Městě. Jejich příběhy se v mnoha
bodech protínají a ovlivňují. Najdete tu postavy, které držely prst na tepu doby (předseda národního výboru,
agent StB), ale také obyčejné lidi, kteří se v době komunismu snažili vést klidný život. Svou roli zde hrají
skutečné osobnosti, jako byli Rudolf Slánský, Gustáv Husák nebo Alexander Dubček, ale také postavy
komunistických propagandistických děl, jako jsou major Zeman nebo Václav Pláteník.
Za dveřmi školy
Vignerová Markéta
Kniha zachycuje autentický pohled do současného školství očima mladé začínající pedagožky. Jak motivovat
ty, kteří vyjdou základní školu s ukončenou čtvrtou třídou? Ty, kteří ztratili respekt z autorit? Ty, kteří místo
rodinného zázemí vstřebávají střídající se matčiny milence? Ty, jejichž rodiče nadávají doma učitelům do
neschopných blbců?… Každodenní život za dveřmi školy se pro ni stává dobrodružnou cestou plnou
zajímavých setkání. Někdy skličujících, někdy úsměvných, milých, ve všech případech nezapomenutelných.
Čerňava
Fojtík Jan
Kniha příjemnou a humornou češtinou promlouvá k lidem, kteří milují soužití koček a lidí.
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