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NOVINKY ZÁŘÍ 2022



Září 2022:

Věříme, že si děti krásně užily letní prázdniny, a rádi je přivítáme zpět do knihovny 
s řadou knižních novinek.

Těšit se mohou na napínavou finsko-norskou sérii vesmírného dobrodružství 
z budoucnosti Kepler62, na krásný příběh Gloria autora Timothée de Fombelle
a také na dobrodružný příběh ve stylu foglarovek Ztracený na Nevděku od autora 
Petra Huga Šlika.

Na mladší čtenáře čekají další díly oblíbené série o Čarokrásném knihkupectví, 
trilogie o dobrodružstvích japonské holčičky Kiko od autorky Markéty Pilátové 
s překrásnými ilustracemi Daniela Michalíka. A také Bába Bedla!

Nejen naše vyučující českého jazyka jistě potěšíme obsáhlým pátým svazkem 
Díla Jaroslava Seiferta.

Prosíme děti o vrácení knih, které si vypůjčily před letními prázdninami. 
Seznam opožděných výpůjček již byl zaslán třídním učitelům i vedení školy.

Přejeme všem úspěšný nový školní rok a hezké čtení!



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:

Výpůjční doba je 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



Seznam novinek září 2022:

Fombelle, T.: Gloria
Frixeová, K.: Čarokrásné knihkupectví – Vánoce s paní Sovovou
Frixeová, K.: Čarokrásné knihkupectví – Škola drží při sobě
Pilátová, M.: Bába Bedla; Kiko a tajemství papírového motýla; Kiko a tulipán; Kiko
a princezna z tundry
Parvela, T.: Kepler 62 (2. a 3. díl)
Seifert, J.: Dílo Jaroslava Seiferta / svazek 5
Šlik, P. H.: Ztracený na Nevděku



Gloria
Fombelle, T.

Příběh o vlaštovce Glorii, kterou neviditelná touha táhne 
z jihu do zimy na sever, kde se její osud protne s osudem 
osamělého řidiče dodávky a mladého uprchlíka, snad 
nejvíc ze všeho připomíná Wildeovy nebo některé 
Andersonovy pohádky. Právě v nich často kdosi nepatrný, 
nebo i bezejmenný změní chod velkých dějin a příběhů. 
Na rozdíl od princů a králů jsou hrdiny této pohádky 
ti nejobyčejnější a nejopuštěnější lidé. Kulisami jsou jim 
místa kolem silnic, benzinky, betonové plácky 
a předměstí. Přesto si k nim, navzdory mnoha 
překážkám, proráží cestu naděje.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Čarokrásné knihkupectví 
– Vánoce s paní Sovovou
Frixeová, K.

Celé osazenstvo Čarokrásného knihkupectví se chystá 
na Vánoce! Ani Klárka se svátků nemůže dočkat: 
na návštěvu má totiž přijet její nejlepší kamarádka Lenka. 
Když se ale dozví, že paní Sovová bude trávit Štědrý den 
úplně sama, ani na chvilku nezaváhá: musí pro ni připravit 
obrovské vánoční překvapení! Snídaně na saních, rozzářený 
vánoční trh, taška plná knih a mluvící kocour na kolotoči –
Klárčino páté dobrodružství v Čarokrásném knihkupectví 
právě začíná! Kniha je určena dětem od 8 let.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Čarokrásné knihkupectví 
– Škola drží při sobě
Frixeová, K.

Klárčin školní život je vzhůru nohama! Dělá si starosti 
o svého nejlepšího kamaráda Lea, který poslední dobou 
dostává jen samé špatné známky. Co když propadne? 
Kromě toho hrozí, že odpadne projektový týden, který měl 
být zaměřený na knihy. Paní Sovová z Čarokrásného 
knihkupectví se rozhodne, že do školy nastoupí jako 
učitelka, a vyučování přesune do svého kouzelného 
obchůdku vonícího čokoládovými dortíky. To se nelíbí 
přísnému řediteli Lupenovi, ale paní Sovová má svá 
pravidla…Upovídaná třídní kniha, zahanbující tajemství 
a statečný kocour – Klárčino šesté dobrodružství 
v Čarokrásném knihkupectví právě začíná. Kniha je určena 

dětem od 8 let..
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Bába Bedla
Pilátová, M.

Děti se mohou ve všech dobách a na všech místech 
ocitnout v nejrůznějších nebezpečích. Existují 
ale bytosti, které jim pomohou tak, že si nakonec 
dokážou poradit i samy. Jednou z těchto záhadných 
bytostí je bába Bedla. Napůl žena, napůl houba –
objevuje se vždycky tam, kde jsou nějaké děti 
v nesnázích. Teď pomáhá v Jeseníkách na konci 
2. světové války dvěma německým holkám, 
českému klukovi a mladičkému ruskému vojákovi. 
Děti díky Bedle poznají, jak to vypadá dole v říši 
podhoubí, a naučí se rozlišovat dobré 
od jedovatého. A zjistí, že nejlepší způsob, jak se zlu 
vždycky ubránit, je držet spolu. Výjimečná autorka 
románů i poezie pro dospělé, Markéta Pilátová, 
vypráví dětem další tajuplný příběh, v němž závažné 
válečné téma prostupuje magická realita, která dává 
naději, že na světě nejsme sami, i když se to tak 
zrovna může zdát. 
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kiko a tajemství 
papírového motýla
Pilátová, M.

Knížka Kiko a tajemství papírového motýla je plná 
záhad. Ta první záhada, jak se dostane japonská 
holčička Kiko na zámek v Kroměříži, se vysvětlí hned 
na začátku. Její tatínek umí restaurovat vzácné staré 
knihy, aby jejich příběhy nevybledly a lidé je mohli 
číst ještě i po několika staletích. V knihovně 
kroměřížského zámku má vyspravit už docela 
vetché stránky o slavném Zrzavém králi, jenže právě 
to se mu nedaří a nedaří. Naopak. Každou nově 
nanesenou barvou obrázek krále jen bledne 
a v jeho příběhu mizí čím dál víc stránek. Kdo se 
chce dozvědět, co za tím vězí, udělá dobře, bude-li 
bedlivě sledovat Kiko při jejím dobrodružném 
pátrání, při němž se japonská holčička dokáže 
dorozumět nejen s duchem zakleté princezny 
Františky, ale i s českými dětmi, jejichž řeč nezná…
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kiko a tulipán
Pilátová, M.

Desetiletá Kiko pochází z Japonska, ale žije na Moravě, 
a ještě k tomu na zámku. Jenže – už se zase musí 
stěhovat! Tentokrát z kroměřížského zámku na zámek 
ve Velkých Losinách, kde její tatínek restauruje další 
tajemnou knihu. Kiko má ale něco jako nemoc – působí 
na ni měsíc a ona v noci putuje zámkem… Náměsíčná 
Kiko se v zámecké zahradě setkává s oživlými kamennými 
trpaslíky, moudrou Archivářkou, ale svými mimořádnými 
schopnostmi zaujme i zlého kouzelníka. Je to ten pověstný 
zloduch, čaroděj, který na zámku před staletími upaloval 
bylinkářky a zaklel tu i krásnou Archivářku. A dodnes ji tu 
ve věži vězní. Kouzelník je přesvědčen, že Kiko umí pomocí 
skládaček origami zastavit čas. Rád by to také uměl 
a uvěznil ji ve své říši zla. Ale Kiko je statečná – hned tak 
se nedá a vyzve kouzelníka na souboj. Kdo lépe poskládá 
složitou papírovou skládanku, vyhrává. Kiko do té své vloží 
nejen nekonečnou japonskou trpělivost, ale především 
vřelé srdce a cit pro spravedlnost. Více než na sebe myslí 
na oběti temných kouzel a pokusí se je zachránit.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kiko a princezna 
z tundry
Pilátová, M.

Malá Japonka Kiko se opět musí stěhovat. Žije 
už třetí rok v České republice, protože její tatínek, 
restaurátor starých knih, pracuje ve starých 
knihovnách a archivech na českých hradech 
a zámcích. Tentokrát se s ním Kiko vydá na zámek 
v Javorníku. V blízkém dřevěném pavilonu známém 
jako Tančírna potkává mongolskou dívenku Alim 
i českého kluka a tak trochu sígra Milana. Trojice 
kamarádů najde poklad tajemného českého 
legionáře a pak společně stráví prázdniny 
v mongolské tundře. Tam kočují s rodinami pastevců 
sobů a na své cestě Kiko potkává i stříbrného draka 
a nakonec i bájnou mongolskou princeznu. Svou roli 
tu sehraje i skládání origami dopisů a odhodlání 
neztratit se v nekonečné tundře i složitém světě.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kepler 62
Parvela, T.

Všichni o ní mluví. Každý by ji chtěl. Tajemnou hru, 
kterou se ještě nikomu nepodařilo dohrát do konce. 
Kepler62. Jenže se k ní skoro nedá dostat a pro Ariho
je stejně moc drahá. Když Ari zjistí, že jeho mladší 
bráška Joni právě dostal tuto hru od neznámé ženy 
na ulici, zdá se mu to podezřelé. Zvědavost však zvítězí 
nad opatrností. Podaří se klukům hru dohrát? Nikdo 
neví, co čeká ty, kdo překonají poslední level. Mezi 
hráči kolují nejrůznější zvěsti. Vypadá to, že Kepler62 
není jen hra, ale spíš pozvánka. Jenže kam? A kdo ji 
posílá? Mezi dětmi ve Finsku i Norsku je série 
Kepler62 v současnosti velkým hitem. Moderní jazyk, 
akční děj, atraktivní témata a neuvěřitelně působivé 
ilustrace představují kombinaci, které se jen těžko 
odolává. Tahle hra ti změní život!
(Zdroj textu: hostbrno.cz)



Dílo Jaroslava Seiferta
Svazek 5

Pátý svazek Díla Jaroslava Seiferta přináší texty, které 
se dobou svého vzniku překrývají s již vydanými svazky 
DJS, které přinesly sbírky poprvé vydané v období 
Protektorátu Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, 
Kamenný most (sv. 6) a Ruka a plamen (sv. 7). Spodní 
časovou hranicí svazku se edice překrývá též s texty, 
jež autor shrnul do sbírky Zpíváno do rotačky, přičemž 
toto překrytí se projevilo i na přesunu některých básní 
z této sbírky do Jara, sbohem (1. vydání 1937). Sbírka 
Jaro, sbohem byla ve svých dalších vydáních (1942, 
1944) značně rozšiřována a později dále upravována. 
Druhá část edice přináší sbírku Přilba hlíny (1. vydání 
1945), do níž autor zařadil též předválečné knihy Osm 
dní (1937) a Zhasněte světla (1938). Obě editované 
sbírky prošly bouřlivým vývojem na rovině kompozice 
sbírky (autor např. do složení Přilby hlíny zasahoval 
ještě v 80. letech), jejich básně jsou ovšem také velmi 
bohaté na textové změny, které detailně zachytí 
systém různočtení.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Ztracený na Nevděku
Šlik, P. H.

David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: 
věčně odmlouvá, pošťuchuje se s ostatními a navíc je 
hyperaktivní. Křehkou harmonii mezi ním a jeho 
třídním učitelem Cihlářem naruší školní výlet do Žlutic. 
Podle pověsti se zde nachází vchod do samotného 
pekla. A když David uteče skupině do lesů, zjistí, 
že pověsti nemusí být jen báchorky určené k vyprávění 
u nočního táboráku, ale mohou v sobě skrývat 
tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno...
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)


