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NOVINKY ÚNOR 2022



Provozní doba školní 
knihovny:

Pondělí 12.00 – 15.30
Úterý 12.00 – 15.00
Středa 12.00 – 15.30
Čtvrtek 12.00 – 15.00
Pátek zavřeno

Změna provozní doby knihovny vyhrazena.

Veškeré dotazy, návrhy a žádosti o prodloužení 
výpůjční doby zasílejte na hanzikova@zstgm7.cz

mailto:hanzikova@zstgm7.cz


Výpůjční doba, vracení knih:

Od února se výpůjční doba prodlužuje z původních 14 na 30 dní. Je možné si 
půjčit maximálně dvě knížky najednou. Výpůjční dobu je možné po domluvě 
prodloužit, pokud kniha není rezervována jiným čtenářem.

Moc děkuji všem žákům i rodičům, kteří využívají možnost prodloužení 
výpůjční doby e-mailem 

Některé tituly jsou pro žáky k dispozici pouze prezenčně, zejména odborné 
slovníky, komiksy, manga komiksy a také tituly vysoké hodnoty. 

Děkuji za pochopení,
Caroline Hanzíková



Únor 2022:

V únoru jsme naši školní knihovnu doplnili hlavně o manga komiksy, komiksy 
s dějepisnou tématikou, klasickou literaturu i poezii.

Možná nejoriginálnější osobnost moderních československých dějin nám 
představí komiksový román Štefánik. Za zmínku také určitě stojí dva nové tituly 
od Petra Síse. V knize Zeď se dozvíme více o tom, jak se žilo za železnou 
oponou. Příběh legendárního letce, dobrodruha a spisovatele Antoina de Saint-
Exupéryho nám bude představen v knize Pilot a Malý princ. Oba tituly 
samozřejmě doplňují překrásné někdy až snové ilustrace Petra Síse.

Fanoušky manga komiksů se mohou těšit na další knihy ze sérií Moje hrdinská 
akademie, Tokijský ghúl, Tokijský ghúl: re, Orange, Němý hlas a Naruto.

Kdo se rád bojí se může začíst do nového vydání slavného románu Dracula
autora Brama Stokera v překladu Tomáše Korbaře. Doporučujeme mít česnek 
na dosah!

Přejeme hezké čtení!



Seznam novinek únor 2022:

Adams, D.: Stopařův průvodce Galaxií 3. Život, vesmír a vůbec
Baudišová, M.: Pikunikku / Japonský piknik
Kainar, J.: Bledej Gentleman
Nikkarin: Hubert & Hugo
Sís, P.: Pilot a Malý princ
Sís, P.: Zeď
Stoker, B.: Dracula
Šlajch, V., Kyselová, G., Baláž, M.: Štefánik



Manga komiksy únor 2022:

Horikoši, K.: Moje hrdinská akademie (kniha 1., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11.)
Išida, S.: Tokijský ghúl (kniha 3., 4., 5.)
Išida, S.: Tokijský ghúl: re (kniha 2., 3., 4., 5.)
Óima, J.: Němý hlas (kniha 2., 3.)
Takano, O.: Orange (kniha 4., 5., 6.)
Kišimoto, M.: Naruto (kniha 6.)



Stopařův průvodce Galaxií 3. 
Život, vesmír a vůbec
Adams, D.

Třetí část pětidílné trilogie. Po mnoha letech se opět setkáváme 
s Arthurem Dentem, a zanedlouho potom i s ostatními postavami, 
které jsme opustili v situacích tak či onak nezáviděníhodných. 
Zákony života, vesmíru a vůbec se surově postrkují Galaxií, 
tentokrát pro nic menšího, než je záchrana samotného vesmíru. 
Ano, je znovu čas sbalit ručník, porozhlédnout se po bezpečné 
skrýši, kam by člověk mohl odložit pud sebezáchovy, a vyrazit. 
Po tisíciletích ožívá nebezpečí, že poměrně mírumilovný národ 
se záviděníhodným citem pro melodii podlehne svému děsu 
z jiných vesmírných ras a na druhý pokus se s nimi vypořádá 
jednou provždy. V situacích, kdy i zdánlivě nekonečné večírky 
končí soumrakem bohů, se zdá, že naši hrdinové měli sotva kdy 
podstatnější důvody opakovaně si připomínat ono nevyčerpatelně 
povzbudivé Nepropadejte panice! Ilustrátorem nového vydání 
je jeden z nejlepších současných komiksových kreslířů Dan Černý.
(Zdroj textu: argo.cz)



Pikunikku / 
Japonský piknik
Baudišová, M.

Ilustrovaná kniha o Japonsku, určená pro děti 
i pro dospělé. Je to sbírka vzpomínek a kuriozit 
z pohledu mladé české grafické designérky 
a studentky japonštiny, která pobývala v místní 
rodině a kreslila vše, co během svých cest 
poznala. Výsledkem je vtipná, občas překvapivá 
ochutnávka zajímavostí z kultury, gastronomie 
i všedního života.
(Zdroj textu: labyrintshop.cz)



Bledej Gentleman
Kainar, J.

Nový výbor z básní, písní a blues od klasika moderní 
české poezie (1917-1971). Knihu provázejí fotografie 
Petra Župníka a doslov Lubomíra Dorůžky. 
Editor Jakub Sedláček.
(Zdroj textu: labyrintshop.cz)



Hubert & Hugo
Nikkarin

Hubert a Hugo jsou horolezci, které můžete 
znát ze stránek časopisu Čtyřlístek. Oba mají 
pro strach uděláno, a ať zamíří kamkoli, 
dobrodružství si je vždycky najde.
(Zdroj textu: labyrintshop.cz)



Pilot a Malý princ
Sís, P.

Život Antoina de Saint-Exupéryho. Kniha o osamělosti, 
hledání krásy a smyslu života. Petr Sís s empatií, 
lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví 
příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha 
a spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho (1900–
1944). Mimořádně zpracovaný obrazový životopis 
sleduje rodinné zázemí, dětské sny, práci pro leteckou 
poštu i osudový poslední let nad Středozemním 
mořem. Je to portrét muže, jenž s oblibou četl i psal 
přímo v kokpitu letadla, odvážně překonával hranice 
dosud možného a zároveň zůstal velkým snílkem. 
Po celý život si v sobě uchoval zvědavé a hravé dítě –
svého Malého prince.
(Zdroj textu: labyrintshop.cz)



Zeď
Sís, P.

Zcela ojedinělá kniha, která malým čtenářům přibližuje 
dobu komunismu, léta 1948-1989, kdy za "železnou 
oponou" v Československu žili, pracovali a snili 
obyčejní lidé. Velmi očekávaný projekt v New Yorku 
usazeného českého výtvarníka a spisovatele. 
Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks 
a autentické obrazové deníky.
(Zdroj textu: labyrintshop.cz)



Dracula
Stoker, B.

Román Dracula Brama Stokera není třeba dlouze 
představovat, slyšel o něm snad každý: právě v něm se 
totiž v dokonalé podobě zrodil moderní mýtus upíra. 
Ne každý ovšem tento klasický román o fatálním střetu 
s nesmiřitelným zlem četl – a naše nové vydání nabízí 
ideální příležitost, jak to napravit. Na své si tu ovšem 
přijdou i znalci a milovníci Stokerova příběhu – Dracula
totiž nyní vychází v revidovaném překladu Tomáše 
Korbaře, s rozsáhlým, zasvěceným doslovem anglistky 
Aleny Dvořákové a s fascinujícími dřevoryty Františka 
Štorma.
(Zdroj textu: argo.cz)



Štefánik
Šlajch, V., Kyselová, G., Baláž, M.

Komiksový román o muži mnoha tváří. Která z nich je 
ta pravá? Všechny, nebo žádná? Muž velkých gest 
a malicherných slabostí. Zábavný, společenský, 
osamělý, ambiciózní, nepochopený. Kariérista, svůdce, 
fanfarón i Don Quijote. Příběh o maskách, které 
nosíme, a o (ne)možnosti jeden druhého skutečně 
poznat.
Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) byl politik, 
generál, astronom, vědec, světoobčan a především 
dobrodruh. Možná nejoriginálnější osobnost 
moderních československých dějin. Několik let 
po Štefánikově předčasné smrti se po jeho stopách 
vydává sochař Bohumil Kafka. Pátrá po tom, kým 
Štefánik doopravdy byl – v očích své rodiny, přátel, 
kolegů i milenek. Jenže každé setkání narušuje zažitý 
obraz této osobnosti, kterou by měl Kafka 
v monumentálním pomníku zvěčnit.
(Zdroj textu: labyrint.cz)


