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Allison, Jennifer  

 
Autor/národnost: Jennifer Allison / americká 
Kdy a kde žil/narozen: 1966/Michigan, USA / žije v Chicagu 
Studia/profese: Univerzita Michigan/ učila angličtinu na střední škole byla novinářkou, vykonávala různé pomocné 
profese, dělala servírku, nebo hrála na klavír v nákupním středisku 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: detektivky pro děti s dívčí hrdinkou 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: má tři děti, v dětství s kamarádkou pořádaly seance ve stodole, což 
posloužilo jako inspirace pro parapsychologickou pátračku Gildu 
zdroj: http://gildajoyce.com/gilda_joyce_author.html/, 6.6. 2013 
 
 

 
Název knihy: Pátra čka Gilda / 9–12 let 
Praha: Albatros, 2007  
Stru čně obsah: Gilda je osmačka, která se zajímá o parapsychologii, ráda vyšetřuje záhady a velmi nerada se nudí, 
takže o prázdninách se sama pozve k bohatému strýci do San Francisca a tam na ni čeká parapsychologický ráj.  Její 
sestřenka Julie vidí v jejich starobylém sídle duchy a do tajemné věže na zahradě, ze které skočila šílená teta, 
dokonce nikdo nesmí chodit. 
Pátračka Gilda vystupuje i v dalších třech knihách téže autorky. 
Zdroj informací: kniha 
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Baccalario, Pierdomenico 

 
Autor/národnost: Baccalario Pierdomenico / italská 
Kdy a kde žil/narozen: 1974 / Itálie 
Studia/profese: vystudoval práva, novinář, spisovatel, 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: dobrodružná fantasy literatura spíše pro chlapce 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: vášnivý cestovatel 
zdroj: http://athnecdotario.com/2012/12/16/la-verdadera-historia-del-capitan-garfio-de-pierdomenico-baccalario/, 
24.6.2013 
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2011/06/08/IQ3PO_JX301.html/, 24.6.2013 
 
 

 
Ulysses Moore / kniha má šest díl ů / 10–14 let 
1. díl: Brána času, Praha: Egmont ČR, 2006 
2. díl: Obchod se zapomenutými mapami, Praha: Egmon t ČR, 2006 
3. díl: Zrcadlový d ům, Praha: Egmont ČR, 2007 
4. díl: Ostrov masek, Praha: Egmont ČR, 2007 
5. díl: Kamenní strážci, Praha: Egmpnt ČR, 2007 
6. díl:  První klí č, Praha: Egmont ČR, 2007 
 
Stru čně obsah: Jason a Julia, jedenáctiletá dvojčata, prohledávají tajuplný dům, do kterého se právě nastěhovali, 
sekunduje jim kamarád Rick, v dalším díle prošli branou času a ocitají se v obchodě plném svitků a map. Z původně 
náhodného průzkumu se stává detektivní pátrání po klíči času.  
Zdroj informací: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?h~A=Baccalario,%20Pierdomenico,%201974-/, 24. 6.2013 
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Bezděková, Zde ňka 
 

 
Autor/národnost: Zdeňka Bezděková / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1907-1999 / České Budějovice 
Studia/profese: studovala na FF UK češtinu a francouzštinu, učila na gymnáziu, 
prozaička, literární historička, překladatelka, autorka knih pro děti a mládež 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Knihy pro mládež s tématikou války a poválečného období, pro dospělé historie 
a knihy o vztazích 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Ráda cestovala (hlavně do Jugoslávie), psala cestopisné fejetony 
do časopisů 
zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=673/,  6. 6.2013 
 

 
Název knihy: Říkali mi Leni / 10–15 let 
Praha: Práce 1983 
Stru čně obsah: Válka skončila a v západoněmeckém městečku se s jejími důsledky vyrovnává nejedna německá 
rodina. Desetiletá Leni Freiwald má na svého padlého otce jen mlhavé vzpomínky a taky maminka se jí zdá daleko 
chladnější, než si ji vybavuje ze svých snových raných vzpomínek. Podaří se jí dokázat své podezření, že nepatří 
do německé rodiny? 
Zdroj informací : http://www.bookfan.eu/kniha/37625/Rikali-mi-Leni/, 6. 6. 2013 
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Blyton, Enid 
 

 
Autor/národnost: Enid Blyton / britská 
Kdy a kde žil/narozen: 1897–1968 / Londýn, Anglie 
Studia/profese:  St. Christopher's School ,učitelka, novinářka, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: dětské detektivky, dobrodružné série o dětech, vydává knihy v sériích 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: též používá pseudonym Mary Pollock 
zdroj: http://www.enidblytonsociety.co.uk/, 25. 6.2013 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enid_Blytonov%C3%A1/, 25. 6. 2013 
 

 
 
Tajemství neviditelného lupi če / 8–12 let 
Praha: Albatros, 2011 
Stru čně obsah: Špekoun, Larry, Daisy, Pip a Bětka řeší tentokrát hned dvě vloupání. Lupič po sobě sice zanechává 
spoustu výrazných stop, ale z místa činu uniká, jako by byl neviditelný... Do pátrání se pouští také nadmíru nešikovný 
místní policista, pan Goon. Nejsou mu však platné ani prapodivné převleky, ani vědomosti čerstvě načerpané 
v doškolovacím kurzu. 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/165070/tajemstvi-neviditelneho-lupice/, 26. 6. 2013 
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Brezina, Thomas Conrad  
 

 
 
Autor/národnost: Thomas Conrad Brezina / rakouská 
Kdy a kde žil/narozen: 1963 / Vídeň, Rakousko 
Studia/profese: moderátor, scénárista, spisovatel knih pro děti 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: dětské detektivky, horory, příběhy pro dívky 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: první příběh napsal v osmi letech, v současnosti žije a píše v Londýně, 
sbírá hodiny 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Brezina/, 26. 6. 2013 
http://www.thomasbrezina.co.uk/privat/steckbrief/geschichtenerzaehler/?sid=a55e3310517f8efb6e1a79315024b118/,  
26. 6. 2013 
 
 

 
 
V lese vlkodlak ů / Čtyři kamarádi v akci / 9–12 let 
Praha: Albatros: 2012 
Stru čně obsah:  
To, co začalo jako senzační piknik za svitu měsíce, se pro Erika promění v horor. Z temného lesa se vynoří postavy 
podobné vlkům a unesou ho. Při pátrání po Erikovi objeví jeho tři kamarádi překvapivou stopu…  
Zdroj informací: http://www.albatrosmedia.cz/v-lese-vlkodlaku.html/ , 26. 6. 2013 
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Colfer, Eoin  
 

 
Autor/národnost: Eoin Coelfer / irská 
Kdy a kde žil/narozen : 14. 5. 1965 / Wexford, Irsko 
Studia/profese: Univerzita v Dublinu, původně učitel, nyní spisovatel  
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy knihy pro mládež, sada knih Artemis Fowl 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: ovlivněn vikinskou historií, psal od dětství / má čtyři bratry 
Zdroj: http://artemisfowl.fangathering.com/books/eoin-colfer/, 21. 6. 2013 
http://www.spisovatele.cz/eoin-colfer#cv/, 21. 6. 2013 
 

 
Seznam p řání / 9–14 let 
Praha: Albatros, 2006 
Stru čně obsah: Meg Finnová, čtrnáctiletá hrdinka knihy, zemře už v první kapitole, za ne zrovna pěkných okolností. 
Jelikož o dalším osudu její duše není jasno, je znovu vrácena na Svět, aby pomohla splnit seznam přání staříkovi, 
kterého se pokusila před smrtí okrást. 
Zdroj: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~397388/, 21. 6. 2013 
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Constantine, Barbara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autor/národnost:  Barbara Constantine / francouzská 
Kdy a kde žil/narozen: 1955 / Francie 
Studia/profese:  Podílela se na několika filmech, nejvíce spolupracovala s režisérem Cédricem Klapischem a věnuje 
se rovněž keramice. Psát začala v době, kdy byla nezaměstnaná, a dosud vydala pět velice úspěšných knih plných 
něhy i humoru. 
Zajímavosti, záliby : Miluje přírodu a hlavně své tři kočky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Človíček Tom  
Praha: Albatros, 2014 
Stru čně obsah: Příběh splněného snu 11letého Toma. Ten bydlí v karavanu a je většinu času sám. Musí se o sebe 
postarat. Jídlo shání v okolních zahradách a dává si pozor, aby ho nechytli. A přitom sní. Sní o rodině, o tátovi, 
o štěstí… Jednoho dne se zatoulá do zahrady staré Madeleine, kterou zachrání a stanou se z nich kamarádi. 
Zdroj informací : http://www.databazeknih.cz/zivotopis/barbara-constantine-65767/, 13. 1. 2016 
http://mediatheques.ladomitienne.com/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=410/, 13. 1. 2016 
http://www.databazeknih.cz/knihy/clovicek-tom-198108/, 13. 1. 2016 
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Čech, Pavel  
 

 
Autor/národnost: Pavel Čech / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1968 v Brně 
Studia/profese: vyučil se zámečníkem, pracoval v Královopolské strojírně a později pracoval jako hasič, nyní 
výtvarník 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: poetické, bohatě ilustrované knihy pro děti i dospělé, komiks 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Miluje zarostlé zahrady, staré klíče, staré městské části, které vypadají 
jako Foglarova Stínadla a to všechno se pokouší (velmi úspěšně) namalovat. 
zdroj: http://www.pavelcech.wz.cz/kontakt.html/, 24. 6. 2013 
 
 
 

 
Velké dobrodružství Pepíka St řechy / komiks / 10–99 let 
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2012 
Stru čně obsah:  Koktavý nesmělý Pepík má ve škole konečně kamarádku, kterou může vzít do svého světa příběhů 
a do staré městské čtvrti. Když se Elvíra náhle ztratí, musí se Pepík ponořit do dobrodružství doopravdy. Ale co je 
vlastně skutečné? 
Zdroj informací: http://www.iliteratura.cz/Clanek/30629/cech-pavel-velke-dobrodruzstvi-pepika-strechy/, 24. 6. 2013 
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Černá, Olga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Autor/národnost: Olga Černá / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1964 / žije v Nadějkově v jižních Čechách 
Studia/profese:  Nenápadná, skromná autorka, která sama sebe charakterizuje jako vesnickou knihovnici. Vzděláním 
je agronom. Pracovala v laboratoři, poté v knihkupectví, dnes v knihovně. 
Zajímavosti, záliby : Krátké texty různých žánrů publikuje Olga Černá v časopisech a novinách. Pravidelně píše 
pro blog týdeníku Respekt. 
V roce 2008 byla za svou práci oceněna v soutěži Knihovna roku pořádané Ministerstvem kultury ČR. Její titul 
Kouzelná baterka inspiroval k dramatizaci projekt Listování, které pořádá pravidelná představení pro děti v knihovnách 
a divadlech, a také dětský soubor při ZUŠ v Olomouci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klárka a 11. babi ček 
Praha: Baobab, 2015 
Stru čně obsah: Klárčin děda Tomáš je kominík. Jednoho špatného dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhé 
měsíce připoutaný na lůžko. Klárka je najednou sama a začíná její legrační i strastiplné putování po domácnostech 
jedenácti „babiček“. Jak se brzy dozvíme, není tak jednoduché postarat se na pár měsíců o jednu malou holku 
s docela velkým nosem a zálibou v hraní na klavír. Každá z „babiček“, jejichž domácnostmi Klárka projde, má tak 
trošku jinou představu o životě malé holčičky i o svém vlastním. 
Zdroj informací:  http://www.kosmas.cz/knihy/205787/klarka-a-11-babicek/, 13. 1. 2016 
http://www.baobab-books.net/olga-cerna/, 13. 1. 2016 
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Čunderle, Michal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autor/národnost:  Michal Čunderle / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1971 / Prostějov 
Studia/profese:  Asistent na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, teatrolog a bohemista, práce z obor 
teatrologie, pohádky. 
Zajímavosti, záliby : Učitel, teatrolog, nakladatel, pohádkář a sváteční herec. Těžiště oborového zájmu: řeč, herectví, 
autorství, dialogické jednání. Spolupráce s časopisy Svět a divadlo, Theatralia, Divadelní revue, A2, Literární noviny 
aj. 
Zdroj:  https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pedagogove/doc-cunderle-michal-ph-d, 
14. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bubela 
Praha: Brkola, 2012  
Stru čný obsah knihy: Pro všechny milovníky i odpůrce českého jazyka přichází kniha, která kouká na pro mnohé 
záhadné jevy češtiny novým dobrodružným pohledem. Příběh o vášnivém češtináři Bubelovi, kterého mluvnice 
vyloženě pohltila, doslova sežrala a o tom jak se ho dva poškoláci vydají zachránit. Během dobrodružství se setkávají 
a pomáhají mnohým jazykovým jevům být či nebýt. Všem dětem, které s češtinou bojují i všem těm, kteří ji milují 
určitě mistr jazyka Čundrle nezkazí čtenářský zážitek. V dvojím provedení také jako četba v rádiu 
Zdroj informací : https://www.kosmas.cz/knihy/180143/bubela/, 14. 1. 2016 
http://www.databazeknih.cz/autori/michal-cunderle-12224/, 14. 1. 2016 
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Dahl, Roald  

 

 
Autor/národnost : Roald Dahl / britský spisovatel norského původu 
Kdy a kde žil/narozen-zem řel: 1916-1990 / Wales, Anglie 
Studia/profese :britské internátní školy, spisovatel, povídkář 
Zaměření tvorby : knihy pro děti i dospělé oplývající svérázným humorem a nevypočitatelnou zápletkou. Pro děti asi 
nejznámější Karlík a továrna na čokoládu , dále  Danny, mistr sv ěta, Jirkova zázra čná medicína , Matylda , Obr 
Dobr . Pro dospělé Milostné rošády, Jedenadvacet polibk ů. 
Koníčky/záliby/zajímavosti ze života : Jméno Roald dostal na počest norského Roalda Amundsena, mnoho prvků z 
jeho tvorby pro děti je odrazem zážitků z dětství. (autobiografické prvky v knize Kluk). Održel řadu literárních ocenění, 
mj. Cenu Edgara Allana Poa. 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl/, 30. 5. 2013 
http://www.mrbramesblog.org/2011/09/roald-dahl-author.html/, 30. 5. 2013 
 

 
Název knihy: Danny, mistr sv ěta 
Praha: Albatros, 1990 
Stru čný obsah knihy: Dannyho táta je sice ten nejlepší na světě, ale má jeden zlozvyk: občas se v noci vytratí a jde 
se věnovat pytláckému umění do lesů nafoukance - pana Hazela. Pan Hazel chystá velký hon a Danny pro svého tátu 
vymyslí dokonalý plán, jak zbavit les naprosto všech bažantů pomocí rozinek a uspávacího prášku. 
 
Zdroj informací : kniha 
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Dasher, James 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor/národnost: James Dasher / Američan 
Kdy a kde žil/narozen:  1972, USA v Georgii, ale nyní žije v Rocky Mountains se svou rodinou. 
Studia/profese: studoval účetnictví a pracoval v oblasti financí, ale nyní píše na plný úvazek již několik let 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Ve svém volném čase James rád sleduje filmy a (dobré) televizní 
pořady, lyžuje a čte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dasher, James, Labyrint / Út ěk 
Praha: Euromedia 2014,356 s. 
Stru čný obsah knihy: První kniha série Labyrint. Když se Thomas probudí ve výtahu, nemá žádné vzpomínky 
na rodiče ani na domov a netuší, jak se dostal tam, kde je. Jeho paměť je prázdná. Není však sám. Když se výtah 
otevře, Thomas zjistí, že má kolem sebe chlapce, kteří ho uvítají na Place, širokém prostranství uzavřeném vysokými 
kamennými zdmi. Placeři, jak si jeho obyvatelé říkají, nevědí, proč nebo jak se tam ocitli. Kam jejich paměť sahá, vědí 
jen to, že každý den se otevřou kamenné brány do labyrintu, jenž je obklopuje. A stejně tak se každou noc pevně 
zavřou. Jednou za měsíc přiveze výtah nového chlapce. A nikdo nechce zůstat v labyrintu po setmění. Knížka je 
určená pro zdatné čtená ře fantasy, milovníky Hraničářova učně či postapokalyptických románů, byla i zfilmována. 
 
Zdroj informací : http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=590959/, 13. 1. 2015 
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/james-dashner-59893/, 13. 1. 2015 
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Dashner/, 13. 1. 2015 
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Dauvillier, Loic 

 
Autor/národnost: Loic Dauvillier / francouzská 
Kdy a kde žil/narozen: Cambrai, Francie / 1971 
Studia/profese: 
Zaměření tvorby: píše scénáře ke grafickým románům / Oliver Twist, Dobrodružství Toma Sawyera 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quai_des_Bulles_2012_-_Lo%C3%AFc_Dauvillier_2.JPG/, 3. 6. 2013 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Dauvillier/, 3. 6. 2013 
http://www.bookish.com/authors/loic-dauvillier/eeeccdc5-6461-401a-8f28-d46dd15cae7b/, 3. 6. 2013 

Název knihy:Dít ě s hv ězdičkou/komiks / 10–12 let 
Praha: Albatros, 2012 
Stru čný obsah knihy: Příběh o židovských dětech ukrývaných ve Francii za 2. světové války. Vypráví Duňa, kterou 
válka jako malou holčičku připravila nejdříve o rodiče a poté i o vlastní identitu. Tajnou komnatu svého dětství otevírá 
pro svou malou vnučku mnoho let po válce. 
Zdroj informací:  http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~556820/, 3. 6. 2013 
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Dockrill, Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor/národnost:  Laura Dockrill, britská 
Kdy a kde žil/narozen: Londýn, datum neuvádí 
Studia/profese, zajímavosti:  britská spisovatelka, básnířka, performerka, ilustrátorka a grafička. Vystudovala The 
Brit School of Performing Arts, kde se skamarádila se zpěvačkami Adele a Kate Nash. Kreslí a píše knihy pro děti, 
skládá verše, navrhuje obaly pro všechno možné, spolupracuje s radiem BBC na nové rozhlasové show a píše 
sitcom. Deník The Times ji jmenoval mezi deseti nejvýraznějšími vycházejícími literárními hvězdami roku 2008. 
Za největší inspiraci pro svou literární tvorbu považuje Roalda Dahla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darcy Burdocková  
Praha: Argo, 2014 
Stru čný obsah knihy: Desetiletá hrdinka půvabné a mimořádně svěží knížky Laury Dockrillové, se v mnohém 
podobá své stvořitelce. S okouzlením a nekonečnou představivostí objevuje svět kolem sebe, v každodenní všednosti 
nachází výjimečnost. Než dočtete poslední stránku jejího vyprávění, s úžasem zjistíte, že svět je báječné místo 
k životu hýřící pestrými barvami. Darcy je neobyčejná holčička, jakých po světě mnoho nechodí: miluje chobotnice 
a pavouky, zato nenávidí mořské racky – zvlášť od té doby, co jí jeden ukradl zmrzlinu! Nesnáší nakupování oblečení. 
Školu jakžtakž snese, i když je to trochu nuda. Má ochočenou ovečku (utíkat s ní z domova ale nebyl zrovna nejlepší 
nápad), mladší sestru a malého brášku, kterého s chutí převléká za holku. A pozor: Darcy se namouduši nikdy 
do nikoho nezamiluje! Nechce totiž mít zlomené srdce jako sestra jejího nejlepšího kamaráda Willa...  
Zdroj informací : http://brightonfestival.org/event/439/laura_dockrill/, 13. 1. 2016 
http://www.databazeknih.cz/autori/laura-dockrill-71451/, 13. 1. 2016 
https://www.kosmas.cz/knihy/198503/darcy-burdockova/, 13. 1. 2016 
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Drijverová, Martina 

 
 
Autor/národnost: Martina Drijverová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1951 / Praha 
Studia/profese: Univerzita Sorbonna v Paříži, AMU v Praze, překládala z francouzštiny, pracovala v redakci Čs. 
rozhlasu, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  knihy pro malé děti, pověsti, knihy pro mládež 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  pochází z dvojjazyčného prostředí 
zdroj: http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/martina-drijverova-361/, 26. 6. 2013 
http://www.czechlit.cz/autori/drijverova-martina/, 26. 6. 2013 
 
 

 
České d ějiny o čima psa / 1. a 2. díl / 9–12 let 
Praha: Albatros, 2004, 2006 
Stru čně obsah: Pes žil s lidmi odjakživa. Doprovázel rytíře i sedláky, hlídal lidi i majetek a procházel dějinami. Co si 
asi tak o nich myslel? 
Zdroj informací:  http://www.databazeknih.cz/knihy/ceske-dejiny-ocima-psa-23879/, 26. 6. 2013 
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Drijverová, Martina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost : Martina Drijevová / česká 
Kdy a kde žil/narozen:  1951 / Praha 
Studia/profese: Po maturitě studovala rok dějiny umění na pařížské Sorbonně, od roku 1974 produkci na pražské 
FAMU. V 80. letech pracovala v dětské redakci Československého rozhlasu v Praze. Dnes se živí jako spisovatelka 
knih pro děti, překladatelka a autorka televizních pořadů, rozhlasových her, seriálů či divadelních her. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Martina Drijverová si oblíbila ve své tvorbě skupinu čtenářů od 3 do 16 
let. Říká, že až na výjimky má raději děti než dospělé, už proto, že děti věří na zázraky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Drijverová, Martina: Kouzlo voodoo; ilustroval Vojt ěch Ot čenášek 
V Praze: Albatros, 2014, 116 s. 
Stru čně obsah: Anna a Jan musí odjet z domova kvůli epidemii neštovic, a tak se vydávají na cestu za tetičkou, která 
žije na osamělém sídle vysoko v horách. Anna se těší, jak si bude vyšívat a zdokonalovat ve francouzštině, zato Jan 
se nemůže dočkat, až uvidí všechny trofeje po strýčkovi, který cestoval po celém světě. Ani jednoho však nenapadne, 
že je tam čeká dobrodružství, z kterého jim budou vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Podaří se jim vyváznout se zdravou 
kůží? A pomůže jim starodávné a nebezpečné kouzlo voodoo z ostrova Haiti? 
 
Zdroj informací : http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=591411/, 13. 1. 2015 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martina_Drijverov%C3%A1/, 13. 1. 2015 
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DuPraut, Jeanne 

 
Autor/národnost: Jeanne DuPraut 
Kdy a kde žil/narozen: San Francisko, Kalifornie, USA / 1944 
Studia/profese: vystudovala anglickou literaturu, učila angličtinu na střední škole, pracovala jako editorka vzdělávací 
vydavatelské společnosti, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy knihy pro děti 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: ráda zahradničí, medituje, vaří vegetariánská jídla, bruslí, hraje 
na klavír a miluje psy 
Zdroj informací: http://lookingglassreview.com/html/jeanne_duprau.html/, 3. 6. 2013 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_DuPrau/, 3. 6. 2013 
 

 
Město Ember / Kniha m ěsta Ember 1. / 10 – 12 let 
Praha: Argo, Triton:2009 
Stru čný obsah: Post-apokalyptický příběh se odehrává ve městě hluboko v podzemí. Toto město bylo před 220 lety 
postaveno jako ochrana lidstva před vymřením. Nyní se rozpadá generátor, který město pohání, zásoby docházejí. 
Nastává čas vyjít na povrch. Dvě děti najdou ztracené pokyny k odchodu a snaží se přesvědčit i ostatní obyvatele, 
aby město opustili. Kniha má pokračování. Vesnice Sparks , existuje i filmové zpracování. 
 
Zdroj obrázku: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~455291/, 3. 6. 2013 
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Ende, Michael Andreas H.  
 

 
Autor/národnost: Michael Andreas H. Ende / německá 
Kdy a kde žil/narozen: 1929–1995 / Bavorsko, žil v Mnichově 
Studia/profese: gymnázium+ herecká škola, spisovatel 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy příběhy, které mohou číst děti i dospělí 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: V roce 1945 byl povolán do armády, ale dezertoval a přidal se 
k protifašistickému odboji. 
zdroj: http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/michael-andreas-h-ende.html/, 9. 7. 2013 
 
 

 
Nekonečný p říběh (ve starším vydání jako P říběh, který nikdy neskon čí) / 9–12 let 
Praha: Albatros, 2006 
Stru čně obsah: Příběh o Bastiánovi, nesmělém a všemi spolužáky vysmívaném chlapci, „synovi nikoho“, zavede 
čtenáře do zvláštního světa. Je jím Fantazie a Bastián se do ní dostane skrze stránky neméně zvláštní knihy. Spolu 
s chlapcem Átrejem(obyvatelem Fantazie) – „synem všech“ – prožije četná dobrodružství. Nejednou se ocitne 
v nebezpečí, stane se z něj hrdina a zmoudří. Nakonec se vrátí tam, kde je jeho místo – mezi lidi. 
Kniha byla zfilmována. 
 
Zdroj informací: https://www.kosmas.cz/knihy/131355/nekonecny-pribeh/, 9. 7. 2013 
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Englmaerová, Ivana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor/národnost: Ivana B. Englmaierová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1971 / žije a pracuje v Bechyni. 
Studia/profese: Vystudovala Pedagogickou fakultu v UK v Praze. Po studiích začala učit, nejprve na základní později 
na umělecké škole (literárně dramatický a výtvarný obor). Soustavně se věnuje práci s dětmi a pro děti: pořádá 
a spoluorganizuje výstavy dětských prací, je spoluautorkou tří knih pro děti o výtvarném umění (Divus 1997), je aktivní 
členkou o. s. Klášter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Englmaierová, Ivana B: Srdcový erb 
Praha: Baobab, 2014. – 296 s. 
Stru čně obsah: V magicko-realistické detektivce ze současnosti se děti vydají po stopách prasklin a přerušeného 
elektrického proudu, tajemným podzemím i starodávnou kronikou zpátky do minulosti. Všechny stopy vedou na jediné 
místo – do starého kláštera. Dospělí nic z toho nevidí, a tak je na Animě a jejich dvou kamarádech, aby zjistili, co 
se vlastně kolem nich děje. Svou roli v nečekaném dobrodružství sehraje Výzkumný ústav papíru, ploutvové plavání 
i léčivé prameny. 
Zdroj informací :http://www.kosmas.cz/knihy/190598/srdcovy-erb/, 11. 12. 2014 
http://www.kosmas.cz/knihy/192167/zahada-mloka/, 11. 12. 2014 
http://taborsky.denik.cz/kultura_region/kdyz-v-laznich-kalwar-objevi-nanopir.html/, 11. 12. 2014 
http://www.baobab-books.net/ivana-b-englmaierova/, 11. 12. 2014 
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Fischerová Daniela  

 
 
Autor/národnost: Daniela Fischerová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1948 / Praha 
Studia/profese: FAMU, redaktorka, vyučuje tvůrčí psaní na Škvoreckého akademii, spisovatelka, dramatická tvorba 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  knihy pro děti a mládež, poezie 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Je členkou výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu.  
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/autori/daniela-fischerova-4538/, 26. 6. 2013 
http://www.meander.cz/217-daniela-fischerova/, 26. 6. 2013 
 
 

 
 
Milion meloun ů / poezie / 9–12 let 
Praha: Meander, 2011 
Stru čně obsah: Sbírka hravých básniček pro děti je plná jazykolamů, humoru a nadsázky. Autorka přibližuje dětem 
některé tradiční básnické formy. 
Zdroj informací:  http://www.databazeknih.cz/knihy/milion-melounu-89936/, 26. 6. 2013 
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Flanagan, John  

 

 
 
Autor/národnost: John Flanagan / australský 
Kdy a kde žil/narozen: 1944 / Sydney, Austrálie 
Studia/profese: pracoval v reklamě, nyní spisovatel 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  fantasy příběhy pro děti a mládež 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  Hraničářova učně začal psát pro svého dvanáctiletého syna, aby ho 
přiměl ke čtení a vyplatilo se. Za svou ságu knih o hraničářovi získal celou řadu literárních ocenění. 
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Flanagan_(author)/,  26. 6. 2013 
http://bookhound.wordpress.com/2011/01/13/rangers-apprentice-icebound-land-by-john-flanagan/, 26. 6. 2013 
 

 
 
Hraničářův učeň 1.–12. díl / 12–15 let 
1.–3. díl: Praha: Egmont ČR, 2008 
4. –6. díl: Praha: Egmont ČR, 2009 
7. –9. díl: Praha: Egmont ČR, 2010 
10. díl: Praha: Egmont ČR, 2011 
11. –12. díl: Praha: Egmont ČR, 2012 
13. díl zatím česky nevyšel 
Stru čně obsah: Fantasy sága popisuje životní příběh Willa, hraničářova učně, a jeho přátel z hradu Redmont.  
Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8D%C3%A1%C5%99%C5%AFv_u%C4%8De%C5%88/, 26. 
6. 2013 
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?h~A=Flanagan,%20John,%201944-/, 26. 6. 2013 
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Frantová, Zuzana 

 

Autor/národnost: Zuzana Frantová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1984 / Praha 
Studia/profese: Literární akademie Josefa Škvoreckého 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: povídky a příběhy pro děti 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: členka literární skupiny Hlava nehlava 
zdroj: http://www.frantova.cz/knihy/, 24. 6. 2013 
 

 
Vikinská princezna aneb Velké velrybí vypráv ění / 9–12 let 
Praha: Albatros:2010 
Stru čně obsah: Příběh malé Aničky, která se těší na výlet do Norska a na své první setkání s velrybou. Střetává se 
s vyprávěním Freydis, dívky z vikinských časů, jež bez příkras ukazuje drsný život na severu v dobách, kdy had 
Midgardsorm okusoval kořeny Yggdrasilu a Ódin kul zbraně pro válku s obry. 
 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/152621/vikinska-princezna-aneb-velke-velrybi-vypraveni/, 24. 6. 2013 
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Fučíková Renáta – Krolupperová Daniela (texty) 

 
 
Autor/národnost: Renáta Fučíková, Daniela Krolupperová (texty) / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1964 / Praha 
Studia/profese: Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér ilustrace a užité grafiky / ilustrátorka, 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy nejen ilustruje, ale vydává také autorské ilustrované knihy, historie, fantasy 
(ilustrovala 1. české vydání Letopisů Narnie) 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Vytvořila předlohy pro pět poštovních známek. 
Zdroj: 
http://www.databazeknih.cz/autori/renata-fucikova-5397/, 9. 7. 2013 
 

 
Historie Evropy / obrazové putování / v ěkov ě neomezeno 
Praha: Práh, 2011 
Stru čně obsah: Původní česká kniha, která si klade veliký cíl: seznámit čtenáře s historií Evropy přehlednou, 
srozumitelnou, ale především čtivou formou. Kniha, ve které je všechno podstatné, ale zároveň není zahlcena 
nesrozumitelnými pojmy a letopočty. 
 
Zdroj informací:  http://www.kosmas.cz/knihy/164484/historie-evropy/, 9. 7. 2013 
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Fučíková, Renáta  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autor/národnost: R enáta Fučíková 
Kdy a kde žil/narozen: 1964 v Praze. 
Studia/profese:  Zde také vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér ilustrace a užité grafiky. 
V oboru dětské ilustrace dosáhla řady prestižních ocenění. 
Zajímavosti, záliby : Renáta Fučíková se rovněž věnuje známkové tvorbě. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fučíková, Renáta: Hus a Chel čický: p říběh jejich doby 
Praha : Práh, 2014 
Stru čně obsah: Nikdo nepochybuje, že nejdramatičtější období českých dějin bylo 15. století. Čeští univerzitní učenci 
se tehdy pokusili o nápravu katolické církve. Dva z nich, Jan Hus a Jeroným Pražský, skončili na hranici jako kacíři. 
V Čechách vybuchl požár násilí, jehož příčiny vysvětlovala každá doba po svém. Naši pradědové se učili o boji Čechů 
s Němci, naši rodiče o revoluci nejchudších vrstev. Pravda však byla jiná a tato kniha se ji pokusí vyložit co 
nejsrozumitelněji. Vstupte s námi do doby vrcholného středověku: poznáte dobu vlády Václava IV. a Zikmunda, 
seznámíte se s životem na pražské univerzitě. Prožijete hlavní události husitských válek: pražskou defenestraci, 
křižácké výpravy proti Čechům, bitvy svedené Janem Žižkou i Prokopem Holým, jednání husitů na koncilu v Basileji 
i nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn. Krok za krokem budete sledovat, jak snadno se ušlechtilé myšlenky zvrátí 
ve všeobecné násilí. 
V této krvavé době však žil v Čechách člověk, jenž násilím opovrhoval. Jeho spisy ovlivnily slavné muže, jakými byli 
například L. N. Tolstoj nebo Mahatma Gándhí, které dnes zná celý svět. Zato jméno jejich inspirátora, zemana Petra 
Chelčického, zná jen málokdo. Tato kniha vás s jeho myšlenkami seznámí. 
Jedná se o knihu, která byla zařazena jako životopis mezi naučnou literaturu. 
 
Zdroj:http://www.kosmas.cz/knihy/195285/hus-a-chelcicky/, 13. 1. 2015 
http://www.kosmas.cz/autor/15968/renata-fucikova/, 13. 1. 2015 
http://www.citarny.cz/index.php/ilustratori-cesko/584-fuikova-renata/, 13. 1. 2015 
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Funke, Cornelia 

 

Autor/národnost: Cornelia Funkeová / německá 
Kdy a kde žil/narozen:  Dorsten, Německo 1958 / nyní žije v Kalifornii 
Studia/profese: Univerzita v Hamburku/spisovatelka, ilustrátorka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy pro mládež 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Má dům plný knih a draků, má dvě děti 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Funkeov%C3%A1/, 3. 6. 2013 
http://www.goodreads.com/author/show/15873.Cornelia_Funke/, 3. 6. 2013 
 
 

 
Inkoustové srdce / 11–15 let 
Praha:Knižní klub, Euromedia Group, 2005 
Stru čný obsah: Mo má zvláštní dar: kdykoli čte nahlas příběh, zhmotňují se postavy z knih v našem světě. Aby 
zůstalo vše v rovnováze, v knize se ocitne někdo z našeho světa. Před mnoha lety se takhle ztratila ze světa i Moova 
žena a matka Meggie a současně z knihy vyšlo zlo, které Moa dodnes pronásleduje. 
Kniha má dvě pokračování a byla zfilmována. 
 
Zdroj informací: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~385875/, 3. 6. 2013 
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Gaiman, Neil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost: Neil Richard MacKinnon Gaiman / VB 
Kdy a kde žil/narozen: 1960 Portchester, Spojené království. 
Studia/profese:  původně žurnalista, nyní spisovatel zaměřený hlavně na sci-fi a fantasy. 
Zajímavosti, záliby : Neil Gaiman prý uměl číst už ve čtyřech letech a byl vášnivým čtenářem. První kniha, kterou kdy 
četl, byl Pán prstenů ze školní knihovny (tehdy jen první dva díly, třetí neměli). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spáčka a v řeteno  
Praha: Albatros, 2015 
Stru čný obsah: Pokud čekáte pohádku o Šípkové Růžence, která je krásná, mladá a nevinná, budete nejspíš dost 
překvapeni. Pohádka pana Gaimana rozhodně není pro malé děti a ukazuje nám, že svět pohádek je pořádně 
zašmodrchaný, plný nepěkně sepředené magie a ani tady není všechno takové jak na první pohled vypadá. 
 
Zdroj informací:  http://file770.com/?p=22325/, 6. 1. 2016 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neil_Gaiman/, 7. 1. 2016 
http://www.databazeknih.cz/knihy/spacka-a-vreteno-270127/, 11. 1. 2016  
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Hawking, Stephen a Lucy (otec a dcera) 

 
 
Autor/národnost: Lucy Hawking a Stephen Hawking (dcera a otec) / anglická nár. 
Kdy a kde žil/narozen: Lucy H.:1969 / Stephen H. 1942 / Oxford 
Studia/profese: Lucy: studovala jazyky na Oxfordu, spisovatelka, novinářka / Stephen H. Univerzita v Oxfordu 
a v Cambridgi, astrofyzik, profesor 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: L: ve svých knihách popularizuje vědu, S: astrofyzik, mapuje zákony fungování 
vesmíru 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Stephen Hawkins je celkově ochrnutý, komunikuje pomocí speciálně 
upraveného počítače 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking/, 27. 6. 2013 
http://www.knihofil.cz/zivotopis/lucy-hawking/, 27. 6. 2013 
 

 
Jirk ův tajný klí č k vesmíru / Jirkova dobrodružství 1. Kniha / 9–12 let 
Praha: Universum, 2008 
Stru čně obsah: Dobrodružná kniha pro děti z pera předního astrofyzika současnosti. Prostřednictvím veselých 
příběhů Jirky a jeho kamarádů a mnoha barevných fotografií se malí čtenáři seznámí s novými poznatky o černých 
dírách a vesmíru vůbec. Ke knize vyšla postupně další dvě pokračování. 
Zdroj informací:  http://www.kosmas.cz/knihy/143221/jirkuv-tajny-klic-k-vesmiru/, 27. 6. 2013 
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Horst, Jorn Lier  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost: Horst, Jorn Lier / norská 
Kdy a kde žil/narozen: 1970 / Norsko 
Studia/profese: autor detektivky a bývalý vrchní vyšetřovatel v Vestfoldském policejním obvodu. Debutoval v roce 
2004 s kriminálním románem Klíčový svědek, založeným na skutečném příběhu vraždy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horst, Jorn Lier: Záhada mloka 
Brno: Jota, 2014. – 152 s. 
Stru čně obsah: Ospalé lázeňské léto naruší jednoho dne šokující nález – při procházce objeví Cecílie na pláži 
mrtvého muže, kterého vyplavilo moře. Kdo je to? Proč se plavil bez záchranné vesty? Děti společně se psem se 
pouštějí do vlastního pátrání po všech záhadách, které s mrtvým mužem souvisejí. Čím dále ale pronikají do labyrintu 
záhad, tím více zjišťují, že vlastně nic neví… 
Zdroj informací:  http://www.kosmas.cz/knihy/192167/zahada-mloka/, 11. 12. 2014 
http://www.databazeknih.cz/autori/jorn-lier-horst-64548/, 11. 12. 2014 
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Ježková, Alena  

 
 
Autor/národnost : Alena Ježková / česká 
Kdy a kde žila/narozena :1966, žije v Praze 
Studia/profese : Univerzita Karlova, bohemistika a pedagogika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová - teorie výtvarných 
umění, píše prózu pro děti, věnuje se publicistice a kurátorské práci 
Zaměření tvorby : Píše knihy pro děti, věnuje se popularizaci české a moravské  historie např. Praha babka měst, 
Příběhy českých knížat a králů. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Je ambasadorkou charitativního projektu Čtení pomáhá. 
Zdroj: http://www.knihovnaknl.cz/, 30. 5. 2013 
http://www.czechlit.cz/autori/jezkova-alena/, 30. 5. 2013 
http://www.alenajezkova.cz/autorka/, 30. 5. 2013 
 

 
Příběhy českých knížat a král ů / 9–12 let 
Praha: Albatros 2007 
Stru čně obsah: Devět historických příběhů přibližuje život a vládu českých panovníků, jako byl kníže Oldřich nebo 
Břetislav, Vladislav I., král Přemysl Otakar II., Václav II., Jan Lucemburský či císař Karel IV., ale také sv. Vojtěch nebo 
sv. Anežka Česká. Příběhy českých knížat a králů spisovatelky Aleny Ježkové volně navazují na úspěšné Staré 
pověsti české a moravské, které se dva roky od svého vydání staly neocenitelným doplňkem výuky na základních 
školách také díky citlivým ilustracím Renáty Fučíkové. 
Zdroj informací: http://knihy.abz.cz/prodej/pribehy-ceskych-knizat-a-kralu-1/, 27. 6. 2013 
http://www.alenajezkova.cz/knihy/pribehy-ceskych-knizat-a-kralu/, 27. 6. 2013 
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Ježková, Alena  

 
 
Autor/národnost : Alena Ježková / česká 
Kdy a kde žila/narozena :1966, žije v Praze 
Studia/profese : Univerzita Karlova, bohemistika a pedagogika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová - teorie výtvarných 
umění, píše prózu pro děti, věnuje se publicistice a kurátorské práci 
Zaměření tvorby : Píše knihy pro děti, věnuje se popularizaci české a moravské  historie např. Praha babka měst, 
Příběhy českých knížat a králů. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Je ambasadorkou charitativního projektu Čtení pomáhá. 
Zdroj: http://www.knihovnaknl.cz/, 30. 5. 2013 
http://www.czechlit.cz/autori/jezkova-alena/, 30. 5. 2013 
http://www.alenajezkova.cz/autorka/, 30. 5. 2013 
 

 
Název knihy: Dra čí polévka / 10–12let 
Praha: Albatros, 2011 
Stru čný obsah knihy: Long, nebo taky Láďa, jak mu počeštili jméno ve škole, se rve s tím, že je jiný než ostatní, ale 
důstojnost si drží díky pomyšlení na dračí předky, o kterých mu matka večer vypráví příběhy. Co se stane, když se 
příběhy protnou s realitou? 
Kniha získala v roce 2012 nakladatelskou cenu Albatrosu a mezinárodní cenu White Raven. 

Zdroj informací : http://www.alenajezkova.cz/ , 30. 5. 2013 

http://www.alenajezkova.cz/autorka/ , 30. 5. 2013 
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Jonesová, Diana Wynne  
 

 
Autor/národnost: Diana Wynne Jonesová / britská 
Kdy a kde žil/narozen : 1934 / Anglie, Londýn 
Studia/profese: Studovala angličtinu v Oxfordu 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy knihy pro mládež 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: V padesátých letech navštěvovala přednášky J. R. R Tolkiena a C. S. 
Lewise 

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Wynne_Jones/, , 30. 5. 2013 
 
 

 
 
Howlův putující zámek / 10–13 let 
Praha: Volvox Globator, 2011 
Stru čně obsah:  Sofii zaklela čarodějnice z Pustiny ve vetchou stařenku, přesto se vydá do světa a nedojde daleko, 
skončí jako hospodyně v obávaném putujícím zámku čaroděje Howla. Do mladého čaroděje se zamiluje, ale získat 
jeho lásku v této podobě je nemožné....Kniha byla zfilmována jako animovaný film Zámek v oblacích. 
Zdroj informací: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~535372/, , 30. 5. 2013 
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Karpianus, Ladislav 
 

 
 
 
Autor / národnost: MgA. Ladislav Karpianus / česká 
Kdy a kde žil / narozen: 1985 / Plzeň 
Studia / profese: Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého v Praze; redaktor, dramaturg, scenárista Studia 
Kamarád 
Zaměření tvorby: divadelní hry a knihy pro dospělé i pro děti 
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: … Podle mě je důležité hlavně prožít každý den naplno, vážit si 
života, ale nemyslet zbytečně na nějaké katastrofické konce, které jen zbytečně kalí mysl. 
 
Kryštof ův Vzdušný zámek, ilustrace Peter Uchnár 
Albatros Media s.r.o. s, 2010 
Stru čně obsah:  Kryštof je úplně obyčejný kluk, i když trochu samotář. Bydlí s mamkou a taťkou v Praze, ve škole mu 
to moc nejde, a protože nechce hrát s klukama fotbal, nemá žádné kamarády. Ale jedné noci objeví ve svých snech 
cosi nevídaného a nečekaného. Tak pojďte spolu s ním tento svět objevovat. Svět, ve kterém můžete popustit uzdu 
své fantazii, a stvořit cokoliv se vám zamane. Vstupte do báječné země, kde místo sněhu padá šlehačka a místo vody 
teče limonáda. Ale také do světa, ve kterém se s příchodem Kryštofa začíná kdesi v podzimním lese rozpínat děsivý 
stín. 
Zdroj informací: http://www.karpianus.cz/, 1. 3. 2015 
http://www.karpianus.cz/data/Ladislav-Karpianus-CV.pdf, 1. 3. 2015 
http://i.mlp.cz/noRW_photodisplay/e3/13125_e39928d6b91ea1842e0452197cca5ff8.jpg, 1. 3. 2015 
http://www.svetdetskefantazie.cz/clanky/ladislav-karpianus-krystofuv-vzdusny-zamek-drzi-pohromade,  
1. 3. 2015 
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Kroluppeová, Daniela 
 

 
Autor/národnost: Daniela Kroluppeová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1969 / Praha 
Studia/profese: Filozofická fakulta na UK, překladatelka – norština, finština, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy pro děti, mládež 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  má tři dcery 
Zdroj: http://www.danielakrolupperova.cz/jake_je_to_byt_spisovatelem.php?show=zivotopis/, 2. 7. 2013 
 

 
 
Společenstvo klí čníků / 9–12 let 
Praha: Albatros, 2012 
Stru čně obsah:  V knize se vydáte  s Martinem, Vojtou, Gábinou a neveselým syslem do březnického zámku, do 
starého rozpadlého hamru nebo do rožmitálského kostela a  čeká vás pátrání  po tom, co střeží tajemné Společenstvo 
klíčníků.  
Zdroj informací:  http://www.iliteratura.cz/Clanek/30331/krolupperova-daniela-spolecenstvo-klicniku/, 2. 7. 2013 

http://www.kosmas.cz/knihy/170948/spolecenstvo-klicniku/ 2. 7. 2013 
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Krolupperová, Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost: Daniela Krolupperová / česká 
Kdy a kde žil/narozen:  1964 / Praha 
Studia/profese:  Na gymnáziu objevila skandinávské autory, jako samouk se učila švédsky, a to ji přivedlo ke studiu 
nordistiky a finštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté studovala na lidové vysoké škole v Norsku 
žurnalistiku a jazyky na univerzitách v Helsinkách a Oslu. Krátce byla zaměstnaná jako redaktorka zahraniční redakce 
v tiskové agentuře ČTA. Od ukončení studia pracuje jako překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Velkou zálibu vždycky nalézala ve sportu. V dětství řadu let závodně 
plavala, nyní ráda cvičí aerobik, v zimě jezdí na běžkách a v létě téměř neslézá z kola. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Krolupperová, Daniela: Zlo čin na Starém M ěstě pražském; ilustrovala Barbora Kyšková 
V Praze : Albatros, 2014, 108 s. 
Stru čně obsah:  K pátrání po původci smrti mladé dívky, která zemřela v důsledku pádu z pavlače, přispěje sám 
Jakub, jenž se stal v dětských letech svědkem této tragédie. Jakubovi se děsivá událost vryla hluboko do paměti, 
a když po mnoha letech potká osobu, která u ní také byla přítomna, vybaví se mu další vzpomínky. 
Samotný děj příběhu nezachycuje jen složité pátrání, ale i život dodnes oblíbeného a uznávaného Jakuba 
Schikanedera (1855-1924), jehož známým obrazem je právě Vražda v domě. Neméně zajímavé jsou i reálie jeho 
doby – výzdoba Národního divadla, zakládání a existence vlasteneckých spolků a časopisů, vznik „národní“ literatury 
atd. 
 
Zdroj informací:  http://www.albatros.cz/zlocin-na-starem-meste-prazskem/#/, 13. 1. 2015 
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=594798/, 13. 1. 2015 
http://www.albatros.cz/autori/autor/daniela-krolupperova// , 13. 1. 2015 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniela_Krolupperov%C3%A1/, 13. 1. 2015 
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Larsson, Asa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost: Åsa Larsson / Ingela Korsell / švédská 
Kdy a kde žil/narozen:  1966 Uppsala / 1967 
Studia/profese: Studovala na Uppsalské universitě – práva (Larsson). / Pracuje na vysoké škole (Univerzita Orebro) 
jako učitel a výzkumník v oboru dětské kultury (Korsell) 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  autorka detektivních románů pro dospělé čtenáře (Larsson)/dětská literatura 
(Korsell) 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Åsa Larsson je jednou z nejoblíbenějších autorek detektivních románů 
ve Skandinávii. Jejích knih se prodalo milióny výtisků po celém světě. PAX je její první série pro mladé čtenáře. Ingela 
Korsell  Má zázemí jako učitelka střední škole. V současné době pracuje na svém PhD na téma dětské gramotnosti, 
a napsala dva napínavé romány pro mladé čtenáře. 
Henrik Jonsson je ilustrátorem, který dělal kultovní seriály jako Batman. Jeho vlastní série, Norseman, měla 
premiéru ve švédském vydání The Phantom v roce 2013.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hůl prokletí 
Brno: HOST, 2015  
První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. 
Stru čně obsah:  Ozývá se tep času a vchází temnota. V městečku Mariefred se začínají dít podivné věci. K životu se 
probouzejí nadpřirozené bytosti. Tajná knihovna ukrytá pod kostelním návrším přitahuje zlé síly. Její ochrana slábne 
a svět se ocitá v ohrožení. V těchto nejistých časech sem do pěstounské rodiny přicházejí bratři Alrik a Viggo, kteří — 
jak se brzy ukáže — byli vybráni, aby pomohli chránit tajnou knihovnu. Podle starých strážců jsou ale na válečníky 
příliš mladí, a proto musejí podstoupit náročnou zkoušku. Skutečné nebezpečí je však teprve čeká. 
Zdroj informací: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=603239/ 14. 1. 2016 
http://ahlanderagency.com/author/asa-larsson-ingela-korsell-and-henrik-jonsson/ 14. 1. 2016 
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sa_Larsson, 14. 1. 2016 
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=sv&u=http://www.bonniercarlsen.se/forfattare/k/ingela-
korsell/&prev=search, 14. 1. 2016 
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Lewis, Clive Staples  

 
 
Autor/národnost: Clive Staples Lewis / irská 
Kdy a kde žil/narozen:  *1898 Belfast ,+1963 Oxford 
Studia/profese: studoval na Oxfordu, tamtéž působil i jako profesor 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  fantasy příběhy pro mládež, knihy s křesťanskou tématikou, filozofická díla 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: blízký přítel J.R.R. Tolkiena  
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Clive_Staples_Lewis/ 14. 1. 2016 
 

Letopisy Narnie / 9–12 let 
Praha: Orbis pictus, 1991–1993 
Stru čně obsah: Lev , čarod ějnice a sk říň:Hlavními hrdiny jsou děti Petr, Zuzana, Edmund a Lucie evakuované 
za války z Londýna na venkov shodou náhod do domu profesora Diviše, kde objeví starou skříň a projdou jí 
do Narnie. Tam s pomocí lva Aslana, ztělesňujícího svrchované dobro, vymaní zemi z krutovlády Bílé čarodějnice, 
která na Narnii uvrhla dlouhou zimu. Po její porážce se stávají králi a královnami a započínají „zlatý věk“ Narnie.  
Princ Kaspian  :Petr, Zuzana, Edmund a Lucie se vrací po roce do Narnie, kde mezitím uběhlo asi 1000 let. Narnii 
ovládli Talmaríni, národ lidí, kteří původně žili na pirátském ostrově ve světě lidí a původní obyvatele donutili ke 
skrytému životu v lesích. Děti jsou opět povolány do Narnie, kde se setkávají s princem Kaspianem, právoplatným 
králem Narnie, jehož trůn však neprávem uchvátil jeho strýc. Díky Aslanově pomoci dosadí Kaspiana na trůn a obnoví 
práva všech Narnianů.  
Plavba Jit řního poutníka:  Edmund a Lucie se naposledy vracejí do Narnie, s nimi i jejich zpočátku zkažený 
bratranec Eustác, který se napraví. Pomáhají Kaspianovi při hledání sedmi ztracených narnijských pánů, přátel jeho 
otce, které je zavede až na samotný konec světa. 
Stříbrná židle : Eustác a jeho spolužačka Julie jsou přivoláni do Narnie, aby našli ztraceného prince Riliana, 
Kaspianova syna, kterého unesla zlá Zelená čarodějnice. Čeká je dlouhá a nebezpečná cesta nejen po Narnii.  
Kůň a jeho chlapec : Je příběh chlapce Šasty a mluvícího koně Brí, který se odehrává ve zlatém věku Narnie. Brí 
a Šasta utíkají z kruté jižní země Kalormenu do Narnie a jejich cesta se promění v závod o záchranu Narnie 
a sousední země Archelandu před nenadálým kalorménským útokem.  
Čarod ějův synovec: Hlavními hrdiny jsou Digory a Polly (v 1. čes.vydání Diviš a Gabrielka), kteří se pomocí 
magických prstenů strýce dostávají do několika jiných světů. Stávají se svědky stvoření Narnie lvem Aslanem, 
zároveň do ní nechtěně přivedou zlou čarodějnici Jadis, která je matkou všech čarodějnic.  
Poslední bitva: Eustác a Julie pomáhají při záchraně Narnie před silami zla. Ty nakonec porazí zásah Aslana, který 
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zároveň přináší konec Narnie; postavy z předchozích dílů včetně těch mrtvých jsou souzeny a ty dobré jsou vpuštěny 
do další Aslanovy říše. 
V některých pozdějších vydáních (americké, třetí české) jsou knihy řazeny podle vnitřní chronologie (tj. Čarodějův 
synovec přesunut na začátek a Kůň a jeho chlapec za Lva, čarodějnici a skříň). 
Zdroj informací : http://cs.wikipedia.org/wiki/Clive_Staples_Lewis/, 16. 7. 2013 
http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/clive-staples-lewis-871/ , 16. 7. 2013 
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Lowery, Mark  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autor/národnost: Lowery, Mark / britská 
Kdy a kde žil/narozen:  vyrostl v Prestonu.  
Studia/profese: Nyní je učitelem v Cambridge, kde žije se svou rodinou. Jeho první román: Jenom ponožky nestačí, 
byl zařazen do užšího výběru ceny Roalda Dahla.  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Když nepíše, má rád fotbal, plavání, snowboarding a hraje na kytaru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lowery, Mark: Jenom ponožky nesta čí… pokud je to všechno, co máte na sob ě 
Praha: Argo, 2014, 232 s. 
Stru čně obsah:  Dojemně komický příběh o dospívání pro všechny, kdo přežili pubertu. Život Michaela Swarbricka je 
v troskách. Jeho kámoš ho zatáhl do skandálu s dívčí šatnou, starší bratr chodí s holkou jeho snů, a když se jednou 
Michael vrátí dřív domů, zjistí, že z jeho rodičů se stali vyznavači nudismu. Podle učitelů má Michael problémy a tak 
mu naordinují pravidelná sezení se školní poradkyní a rádobypohodovým „psychoušem“. Tohle se prostě nedá přežít! 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/191644/jenom-ponozky-nestaci/ 
11. 12. 2014 
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www5.scholastic.co.uk/zone/book_mark-
lowery.htm&prev=search/, 11. 12. 2014 
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Malina, Jaroslav  

 
 
Autor/národnost:  Jaroslav Malina / česká 
Kdy a kde žil/narozen:  1945, Dolní Bučice u Čáslavi 
Studia/profese: archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity/antropolog, archeolog, vyučuje 
na Masarykově univerzitě 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: vědecké publikace z oboru+ několik beletristických prací pro dospělé  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Malina_(antropolog)/, 16. 7. 2013 
 

 
 
Mluvící prahrnec a jiné p říběhy / 10–13 let 
Praha: Cerm, 2012 
Stru čně obsah: Knížka antropologa a archeologa Jaroslava Maliny je určena dětem a mládeži, ale také zájemcům 
o antropologii, archeologii a prehistorii, kteří již odrostli školnímu věku a hledají stručné, přístupné a odborně 
fundované uvedení do dané problematiky. Nenásilnou formou vyprávěných "prapříběhů" oživlých pravěkých předmětů 
se toto autorovi daří. 
 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/172083/mluvici-prahrnec-a-jine-prapribehy/, 16. 7. 2013 
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McKay, Hilary  

 
Autor/národnost: Hilary McKay / britská 
Kdy a kde žil/narozen: 1959 / Boston, žije v Derbyshire 
Studia/profese: vystudovala angličtinu, zoologii a botaniku na St Andrews University 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  knihy děti 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: o svém dětství říká: " Místní knihovna byla pro mě stejně známá jako 
můj vlastní dům." Stejně jako sestry Conroyovy vyrůstala jako jedna ze čtyř sester. 
zdroj: http://www.databazeknih.cz/autori/hilary-mckay-2092/, 16. 7. 2013 
 
 

 
Bezdomovci / 11–14 let 
Praha: BBart, 2005 
Stru čně obsah: Sestry Conroyovy poslali rodiče na celé prázdniny k Obrbabče. Nastává výchovný teror, žádné 
povalování a čtení, ale dlouhé procházky v dešti a nekonečné domácí práce,  ale i tak si sestry užijí spoustu legrace. 
Zdroj informací : http://www.databazeknih.cz/knihy/bezdomovci-4881/, 16. 7. 2013 
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Nesbø, Jo  

 
 
Autor/národnost: Jo Nesbø / norská 
Kdy a kde žil/narozen: 1960 / Oslo, Norsko 
Studia/profese:  Vystudoval ekonomiku a finanční analytiku, spisovatel, hudebník 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  detektivní romány pro dospělé a série dětských knih se svérázným doktorem 
Proktorem. Za své detektivní romány sbírá četná ocenění. Knihy byly přeloženy do 35 jazyků. 
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Před úrazem kolena byl aktivní fotbalista 
zdroj: http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Jo_Nesb%C3%B8.JPG, 16. 7. 2013 
 
 

 
Doktor Proktor a prdicí prášek / 8–12 let / trilogi e 
Praha: Jota: 2012 
Stru čně obsah: Kniha psaná s humorem a nadsázkou. Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám 
tvořivost a fantazie pomohou k odvaze. Oslo se právě chystá na oslavu národního svátku, v kanalizaci hlavního města 
se ale zabydlela nebezpečná příšera, proti které je nutné vytasit ty nejnebezpečnější zbraně v čele s prdicím práškem.  
Zdroj informací:  http://www.iliteratura.cz/Clanek/29613/nesb248-jo-doktor-proktor-a-prdici-prasek/, 16. 7. 2013 
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Norton, Mary 

 

  
 
 
Autor/národnost: Mary Norton / anglická 
Kdy a kde žil/narozen: * 1903, +1992 / Londýn, Devon 
Studia/profese: klášterní škola v Londýně, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy pro děti 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: začala psát v Americe, kde pracovala během války 
zdroj: http://disney.wikia.com/wiki/Mary_Norton?file=7232011113524PM.jpg/, 9. 7. 13 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/420153/Mary-Norton/, 9. 7.13 
 

 
 
Pidilidi / 9–12 let 
Praha: Albatros, 2006 
Stru čně obsah : Napínavé vyprávění o zvláštních bytůstkách - pidilidech, kteří žijí skrytě v domácnostech obyčejných 
lidí a půjčují si u nich vše, co potřebují k živobytí. Jakmile je však lidé přistihnou, musí půjčovníčci dům opustit. Podle 
knihy byl natočen stejnojmenný film. 
Zdroj informací:  http://www.kosmas.cz/knihy/131856/pidilidi/, 16. 7. 2013 
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Orlev, Uri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost: Orlev, Uri / polsko-izraleská 
Kdy a kde žil/narozen:  1931 Varšava / žije v Jeruzalémě  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora : Je prvním izraelským spisovatelem, který získal mezinárodní cenu H. 
Ch. Andersena (v roce 1996). Žijící svědek holokaustu, prožil dětství ve varšavském ghetu a koncentračním táboře. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orlev, Uri: B ěž, chlap če, běž 
Praha: Práh, 2014, 179 s. 
Stru čně obsah: Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se několik let skrývá v lesích 
a u rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. Okusí nejhorší zradu, když ho jeho polští „zachránci“ ve skutečnosti 
za peníze odevzdají gestapu, ale dočká se i mnoha hrdinských činů pomoci. Během války přijde o ruku, ale přežije. 
Zdroj informací:  http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=593857/, 11. 12. 2014 
http://www.databazeknih.cz/autori/uri-orlev-53773/, 11. 12. 2014 
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Paterson, Katherine 

 

 
 
 
Autor/národnost: Paterson Katherine / Ameri čanka 
Kdy a kde žil/narozen: 1932 / narozena v Číně rodičům amerických misionářů 
Studia/profese: Královská Univerzita (King University) v Bristolu, Presbyteriánská škola křesťanské výchovy 
v Richmondu (Presbyterian School of Christian Education) soukromé školy/ studium bible a křesťanské výchovy, 
učitelka na základní škole, misionářka a asistent křesťanské výchovy (Japonsko), spisovatelka 
Zaměření tvorby: novely pro děti a dospívající mládež na téma lásky a smrt (milované osoby), hrdiny jejich románů 
jsou osamělé děti, které musí čelit obtížným životním situacím 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: dětství (do 5 let) prožila v Číně jako dítě amerických misionářů, 
poznala kulturu Číny i Japonska, chtěla se stát misionářkou v Číně. Její tvorba je ověnčena řadou prestižních cen- 
National Book Award (1977, 1979), Cena Hanse Christiana Andersena (1998), Cena Astrid Lindgrenové (2006), Laura 
Ingalls Wilder Medal (cena Americké knihovnické asociace 2013). Bylo prodáno přes 5 milionů knih ve více než 12 
jazycích. 
 

 
 
Most do zem ě Terabithia / dobrodružná novela  
Praha : Albatros, 2007 
Stru čně obsah : Co je to za zemi? Kouzelné království za potokem, které si pro sebe jako tajemství vymysleli 
desetiletý Jess a jeho spolužačka Leslie. Kromě nich do té země nikdo nechodil. Všechno v ní bylo jiné, obývali ji jen 
duchové háje a Jess a Leslie se v ní stali moudrými a spravedlivými vládci. Od Leslie vyslechne Jess v Terabithii 
poprvé spoustu nevšedních příběhů – a přestože svoji královnu nečekaně ztratí a bude ji oplakávat, pozná zároveň, 
že musí putovat dál za ně za oba s tou křehkou krásou terabithijské fantazie...  
Zdroj informací: http://www.databazeknih.cz/knihy/most-do-zeme-terabithia-1608  
http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Paterson, 7. 10. 2013 
http://www.databazeknih.cz/autori/katherine-paterson-1269, 7. 10. 2013 
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Procházková,Iva  

 
 
Autor/národnost: Iva Procházková / česká 
Kdy a kde žil/narozen:  1953, Olomouc / Praha, Rakousko, Německo (11 let v exilu) 
Studia/profese: gymnázium (dále nemohla z politických důvodů studovat)/kuchařka, uklizečka, spisovatelka, 
scénáristka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Píše divadelní hry, knihy především pro děti a mládež. Obdržela řadu literárních 
ocenění v Německu i v Čechách (Magnesia Litera 2007, 2010),její knihy byly přeloženy do více než 15 jazyků. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  Lásku k četbě jí vštípily babičky „Kdo čte, nenudí se, protože má 
vždycky o čem přemýšlet.“ Do revoluce publikovala pouze v exilu, její starší sestra Lenka Procházková je také 
spisovatelka. 
zdroj: http://ivaprochazkova.com//, 16. 7. 2013 
 

 
 
Únos dom ů / 9–12 
Praha: Albatros, 2006 
Stru čně obsah: Román o dvanáctiletém Liborovi, který po tragické smrti rodičů nalezne nový domov u strýčka. Stane 
se obětí únosu, ovšem únosci nevědí, že Libor není synáček z bohaté rodiny. Během chvilky se Liborův život promění 
v strhující boj o život, chlapec však v mezní situaci neztratí odvahu a obstojí. Dvanáctiletý sirotek Libor Ješín žije 
od tragické nehody svých rodičů u bohatých příbuzných. Má dostatek všeho, co lze koupit za peníze, ale chybí mu 
láska. Strýc a teta, sami bezdětní, v sobě nedokážou najít cit a pochopení pro osamělého dospívajícího chlapce. 
Posílají ho do internátní školy a o jeho problémy se začnou zajímat teprve tehdy, když jim komplikují vlastní život. 
Zdroj informací : http://knihy.abz.cz/prodej/unos-domu/, 16. 7. 2013 
http://ivaprochazkova.com/unos-domu/, 11. 11. 2013 
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Procházková, Iva 

 
Autor/národnost: Iva Procházková / česká 
Kdy a kde žil/narozen:  1953, Olomouc / Praha, Rakousko, Německo (11 let v exilu) 
Studia/profese: gymnázium (dále nemohla z politických důvodů studovat)/ byla nucena pracovat jako kuchařka, 
uklizečka/ po emigraci do Rakouska se stala spisovatelkou, scénáristkou 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: Píše divadelní hry, knihy především pro děti a mládež. Obdržela řadu literárních 
ocenění v Německu i v Čechách (Magnesia Litera 2007, 2010), její knihy byly přeloženy do více než 15 jazyků. 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora:  Lásku k četbě jí vštípily babičky „Kdo čte, nenudí se, protože má 
vždycky o čem přemýšlet.“ Do revoluce publikovala pouze v exilu, její starší sestra Lenka Procházková je také 
spisovatelka. 
zdroj: http://ivaprochazkova.com//, 16. 7. 2013 
 

 
 
Konec kouzelného talismanu / 9–12let 
Praha: Albatros, 2006 
Stru čně obsah: Anna dostane k narozeninám od své tety, laponské šamanky, kouzelný váček ze sobí kůže. Anna je 
z dárku zklamaná, netuší však, jaké mocné kouzlo talisman ukrývá. Zato její bratr Niko v jeho magické schopnosti 
uvěří hned a zašeptá do váčku, že by chtěl prožít úžasné dobrodružství. V tu chvíli jsou obě děti uneseny kouzelnou 
silou, proti níž se nemohou vzepřít, a letí pryč – ze svého pokoje, domu, města, země…  
Kniha byla napsána v angličtině pěti různými spisovateli z pěti různých zemí. 
Zdroj informací : http://www.databazeknih.cz/knihy/konec-kouzelneho-talismanu-44425/, 16. 7. 2013 
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Saint Exupéry, Antoine de  

 
 
Autor/národnost: Antoine de Saint Exupéry / francouzská 
Kdy a kde žil/narozen: *1900 +1944 / Lyon,  
Studia/profese: jezuitská kolej, studoval arcitekturu/ válečný pilot, reportér, spisovatel, humanista 
Zaměření tvorby: žánr, tematika:  filosofie, příběhy o letcích 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: dodnes jsou zahaleny tajemstvím okolnosti jeho smrti 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry/, 9. 7. 2013 
 

 
Malý princ / od 10 let 
Praha: Albatros, 2000 
Stru čně obsah: Kniha vypráví o pilotovi, který ztroskotal na Sahaře a přichází za ním chlapec z cizí planety 
ve vesmíru, vydal se na cesty, protože si nebyl jist láskou své milované květiny. Pomůže pilotovi najít studnu s vodou 
a po hadím uštknutí se vrací na svou planetku. Kniha pro své filozofické přesahy není určena jen pro děti. 
Zdroj informací:  http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~222488/,, 9. 7. 2013  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_princ/, 9. 7. 2013 
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Sloan, Holly Goldberg  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost:  Sloan, Holly Goldber / americká 
Kdy a kde žil/narozen: 1958 / USA 
Studia/profese:  spisovatelka, filmová režisérka, producentka, scenáristka 
Zajímavosti, záliby:  Holly napsala osm úspěšných, rodinných, celovečerních filmů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Násobky sedmi 
Praha: Knižní klub, 2014  
Stru čný obsah: Dvanáctiletá Willow je skutečně neobyčejná dívka. Je geniální, uchvacuje ji příroda a dokáže 
stanovovat téměř lékařské diagnózy. Když se potřebuje uklidnit, pomáhá jí násobilka sedmi. Do jejího života náhle 
zasáhne tragédie, kterou mladá dívka dokáže překonat za pomoci osamělého a nešikovného školního psychologa, 
osobitého mexického taxikáře a citlivé vietnamské kamarádky a její rodiny. Dojemný a vtipný multikulturní příběh 
pro čtenáře napříč generacemi, který zaručeně změní váš pohled na svět. 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/199472/nasobky-sedmi/, 6. 1. 2016 
http://bookfans.net/holly-goldberg-sloan/, 13. 1. 2016 
http://www.databazeknih.cz/autori/holly-goldberg-sloan-71218/, 13. 1. 2016 
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Smolíková, Klára  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost:  Klára Smolíková / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1974 / Praha 
Studia/profese:  studovala na Filozofické fakultě UK a to na katedrách estetiky a teorie kultury. 
Psala také vzdělávací materiály pro učebnice a vytvořila desítky sad pracovních listů pro základní školy. Deset let 
učila táborské studenty knihkupectví a knihovnictví a tři roky působila v Husitském muzeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husův dům 
Praha : Albatros, 2015 
Stru čně obsah: Německá Kostnice na břehu Bodamského jezera je idylické historické městečko, kterým dnes proudí 
davy turistů. S rodiči sem zavítá i Blanka. U bludného kamene najde husí pírko, které jí zavede na spoustu 
zajímavých míst nejen v Kostnici, ale i v Praze a na Kozím hrádku.  Blanka se dozví, co má Hus společného s husou, 
jak se žilo na středověkém hrádku nebo jak vyzrát na tři papeže. 
Bohatě ilustrovaná a mnoha vtipnými komiksy doplněná kniha Husův dům navazuje na předchozí úspěšné publikace 
Husité.  
 
Zdroj informací : https://www.kosmas.cz/knihy/206788/husuv-dum/, 7. 1. 2016 
http://klarasmolikova.cz/, 7. 1. 2013 
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Svingen, Arne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost:  Arne Svingen / norská 
Kdy a kde žil/narozen: 1967 / Oslo 
Studia/profese:  novinář a spisovatel 
Zajímavosti, záliby:  Experimentuje s různými literárními žánry a jezdí po norských školách, kde propaguje díla nejen 
svá, ale i zahraniční a snaží se, aby četli nejen děvčata, ale taky kluci.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balada o zlomeném nosu 
Praha: Albatros, 2013  
Stru čně obsah:  Bartovi bude brzo třináct. Trochu boxuje, ale vždycky dostane na budku. Bydlí jen s mámou, nemají 
moc peněz a Bart se trochu stydí za to, že žijí v domě plném nepořádku a pochybných existencí. A stydí se taky za to, 
co ho na světě nejvíc baví - operní zpěv. Dokáže zpívat, jen když je sám, zavřený na záchodě. Jenže to vypadá, že 
bude muset zazpívat na školní akademii. Jak tohle jenom dopadne? 
 
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/190525/balada-o-zlomenem-nosu/, 6. 1. 2016 
https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Svingen/, 6. 1. 2016 
http://www.forfatterkatalogen.no/forfattere/arne-svingen/,  6. 1. 2016 
http://konyvfesztival.com/public/upload/files/ArneSvingen_en.pdf/, , 6. 1. 2016 
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Štulcová, Renata  

 
Autor/národnost: Renata Štulcová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1969 / Rakovník 
Studia/profese: vystudovala matematiku na Univerzitě v Ústí nad Labem a poté ještě na Karlově univerzitě anglický 
jazyk a literaturu/učitelka matematiky, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy pro děti a mládež s prvky fantasy a historie, bájí 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: autorka se zajímá o báje, pověsti, ale taky matematiku …. 

zdroj: http://www.databazeknih.cz/autori/renata-stulcova-346/ , 27. 6. 2014 
http://www.czechlit.cz/autori/stulcova-renata/ 27. 6. 2014 
 

 
Rafaelova škola / Vílí k řídla / 9–12 let 
Praha: Mladá fronta, 2011 
Stru čně obsah: Marina má nějakou zvláštní nemoc: má špičaté uši, a na zádech bolestivé výrůstky, které vypadají 
skoro jako křídla. Příčina nemoci se vysvětlí, když nastoupí do prestižní Rafaelovy školy, kam ji chtěla dát zapsat už 
její nezvěstná maminka. Tahle škola není jen tak pro někoho. Kniha má dvě pokračování (celkem jich je plánovaných 
osm). 

Zdroj informací:  http://www.bookfan.eu/kniha/115863/Rafaelova-skola-Vili-kridla/ , 27. 6. 2014 
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Štulcová, Renata  
 

 
Autor/národnost: Renata Štulcová / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1969 / Rakovník 
Studia/profese: vystudovala matematiku na Univerzitě v Ústí nad Labem a poté ještě na Karlově univerzitě anglický 
jazyk a literaturu/učitelka matematiky, spisovatelka 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy pro děti a mládež s prvky fantasy a historie, bájí 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: autorka se zajímá o báje, pověsti, ale taky matematiku 
zdroj: http://www.databazeknih.cz/autori/renata-stulcova-346/, 27. 6. 2014 
http://www.czechlit.cz/autori/stulcova-renata/, 27. 6. 2013 
 
 
 

 
 
Štulcová, Renata: Nemetonburk (trilogie) 
Praha, Albatros 2007  
Stru čně obsah: První kniha trilogie o dvojčatech Tomovi a Anně a jejich sourozencích Lukášovi a Justýně. 
Nemetonburk je prý spojnice mezi skutečným a nadpřirozeným světem. Nevěříte? Přesvědčte se, máte-li rádi záhady 
a dobrodružství! Dvojčata Tom a Áňa vás provedou starobylým labyrintem pod hradem Nemetonburk. Odhalí 
tajemství Křišťálové jeskyně, „Srdce srdcí" i záhadných podob sourozenců Justýny a Lukáše s jejich dávnými předky 
Zdroj informací : http://www.databazeknih.cz/knihy/nemetonburk-aneb-tajemstvi-ve-skale-1112, 14. 9. 2013 
http://d202m5krfqbpi5.cloudfront.net/books/1265050038l/7674940.jpg, 5. 11. 2013 
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Tolkien, John Ronald Reuel  

 
 
Autor/národnost: John Ronald Reuel Tolkien / britská 
Kdy a kde žil/narozen : 1892 narozen v Africe, žil v Anglii / zemřel 1973 
Studia/profese: vystudoval na Oxfordu, kde posléze i vyučoval, spisovatel 
Zaměření tvorby:  zakladatel žánru fantasy, Hobit  původně pro děti, pokračování Pán prsten ů již pro starší čtenáře, 
Silmarillion  je složitá mytologie pro náročné  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: velmi puntíčkářský autor pracoval na knize Silmarillion 70 let, Hobita 
vymyslel jako příběh pro své čtyři děti, jeho přítelem byl C.S. Lewise (autor řady Letopisy Narnie) 
Zdroj: http://www.nndb.com/people/511/000022445/30.5.13/Carpenter,H.:J.R.R.Tolkien 
 
 

 
Název knihy: Hobit, aneb Cesta tam a zase zpátky 
Praha: Mladá fronta, 2002  
Stru čně obsah: V jedné podzemní noře žil zámožný hobit. Žil si v klidu a pohodě, obklopen přáteli a dobrým jídlem. 
Z tohoto usedlého ráje ho jednoho dne vymrštila nečekaná návštěva třinácti trpaslíků a čaroděje Gandalfa. Bilbo 
Pytlík, tak zní jméno onoho důstojného hobita, se s trpaslíky vydá na nebezpečnou výpravu za drakem Šmakem, který 
hlídá ukradený trpasličí poklad. 
Kniha byla zfilmována jako třídílný film. Rovněž byla zpracována do komiksového příběhu. 
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Valenta, Milan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor/národnost: Valenta, Milan / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1958 / Šumperk 
Studia/profese: Docent a profesor Pedagogické fakulty UP v Olomouci 
Zaměření tvorby: Autor tří desítek odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii 
a také řady učebnic pro zvláštní, základní a střední školy, a jedné knihy pro děti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valenta, Milan: Mu řinoh a Krchomilka  
Praha: Albatros, 2014 – 147 s.  
Stru čně obsah:  Věděli jste, že existuje Zádveří? A v něm spousta zvláštních, trochu strašidelných, ale vlastně i tak 
trochu legračních stvoření a bytostí? A právě tam se potkali Muřinoh (pravý a nefalšovaný hřbiťák) a Krchomilka 
(obyčejná, i když ne tak docela, holka z masa a kostí, která se ve skutečnosti jmenuje Johanka). Tedy až tak úplně se 
nepotkali, Muřinoh se zkrátka zjevil, a to kvůli Johance a její pasti a také troše zkyslého mléka. 
Zdroj informací : http://ksp.upol.cz/cz/clenove/profil/valenta.html/, 11. 12. 2014 
http://www.albatros.cz/murinoh-a-krchomilka/#/, 11. 12. 2014 
http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/prof-paeddr-milan-valenta-phd/?show=7/, 11. 12. 2014 
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Válková, Veronika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor/národnost:  Veronika Válková / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1970 / Praha 
Studia/profese:  PhDr. Veronika Válková vystudovala latinu a historii na FFUK a oba tyto předměty vyučuje 
na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce v Praze 3. Sama je absolventkou výtvarné větve tohoto gymnázia 
Zajímavosti, záliby : Pod pseudonymem Adam Andres publikuje fantasy.  Pro SPN napsala řadu učebnic dějepisu 
pro ZŠ a gymnázia a metodických příruček k učebnicím. Má pravidelný sloupek v časopise Rodina a škola. Kromě 
psaní ráda cestuje po Evropě i mimo ni (nejraději na Island), hraje na klavír, fotografuje (zvlášť broučky), vyšívá, 
studuje cizí jazyky, učí se kreslit ve Photoshopu, zabývá se etymologií, antroponomastikou, vulkanologií a vůbec vším, 
co se kde šustne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leonardo da Vinci 
Bambook: Praha, 2015  
Stru čně obsah: Ve Florencii kvete umění, ale také tu zuří boj o moc mezi rodem Medicejských a Pazziů. Bára se do 
něj zaplete úplně nevědomky - tajný vzkaz určený jednomu z Medicejských se totiž omylem ocitne právě u ní. Situaci 
jí pomohou vyřešit její přátelé Sandro a Lionardo. Nádavkem Bára rozluští staletou záhadu - komu vlastně patří 
úsměv Mony Lisy. 
Zdroj informací: http://www.cbdb.cz/kniha-149808-leonardo-da-vinci-leonardo-da-vinci /, 13. 1. 2016 
http://www.cbdb.cz/autor-927-veronika-valkova/ 13.1.16 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronika_V%C3%A1lkov%C3%A1_2012.jpg /, 13. 1. 2016 
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Veberová, Sandra 

 
 
Autor/národnost: Sandra Veberová / česká 
Kdy a kde žil/narozen : 1985 
Studia/profese :studovala divadelní vědu na Filozofické fakultě UK v Praze 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: fantasy pro děti 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Hrála vedlejší roli v seriálu Pojišťovna štěstí 
zdroj: přebal knihy 
http://bruntalsky.denik.cz/kultura_region/spisovatelka_vebrova_beseda20080123.html/, , 13. 1. 2016 
 

 
Luko. Malý vlkodlak / 9–12 let 
Praha: Nakladatelství XYZ, 2006 
Stru čně obsah: Luko, dvanáctiletý chlapec s pronikavýma očima a zvláštním nadáním, je potomek vládce vlkodlaků. 
V nádherném domě vyrůstá spolu se svými nesmírně protivnými bratranci...kniha je rozepsaná jako trilogie, zatím 
vyšly první dva díly. Pokračování: Luko. Tajemství vlkodlaků. 
 
Zdroj informací : http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~396965/,  13. 1. 2013 
http://knihy.abz.cz/prodej/luko-maly-vlkodlak/, 13. 1. 2016 
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Williams, David  

 
 
Autor/ národnost: David  Walliams / vlastním jménem Williams David / britská národnost 
Kdy a kde žil: narozen 1971, žije v Surrey 
Studia profese: vystudoval herectví, kromě psaní knih se také věnuje komediální a hrané tvorbě 
Zaměření tvorby: zábavné knihy pro děti ve stylu Roalda Dahla 
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: je známý díky své spolupráci s Mattem Lucasem na seriálu Malá 
Británie 
zdroj: http://www.novinky.cz/kultura/281217-babicka-drsnacka-je-prilis-chtena-nadsazka.html/, , 13. 1. 2013 
 
 

 
 
Walliams,David: Babi čka drs ňačka / 9–12 let 
Praha: Argo, 2012 
Stru čně obsah:  Jedenáctiletý Ben má svou babičku za trapnou a nudnou starou dámu a jaké je jeho překvapení, 
když zjistí, že babička je mezinárodní lupička klenotů, nebo to alespoň tvrdí.  Takže se spolu s nimi můžete vydat 
do Toweru na lup korunovačních klenotů, setkat se s královnou a doufat, že vše dobře dopadne. 
Zdroj informací: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~557158/ , 13. 1. 2015 
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Wilson, Jacqeline  

 
 
Autor/národnost : Jacqeline Wilson / britská 
Kdy a kde žila/ narozena :1945, žije v Surrey v Británii 
Studia/profese : původně psala články pro časopisy, nyní produktivní spisovatelka, vede kurzy produktivního psaní 
pro děti, píše i knihy pro dospělé a rozhlasové hry 
Zaměření tvorby : Knihy pro děti s problematikou narušených rodin či špatné sociální situace 
Koníčky/záliby/zajímavosti ze života autora :první příběh napsala v devíti letech/vlastní sbírku více než 10 000 
knih/získala Řád britského impéria a v Británii se zatím prodalo přes 25 milionů výtisků jejích knih. 
 
Zdroj: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookclub/3671509/Family-bookclub-Jacqueline-Wilsons-The-
Illustrated-Mum.html/ , 13. 1. 2015 
http://www.spisovatele.cz/jacqueline-wilsonova#cv/, , 13. 1. 2015 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Wilsonov%C3%A1, 13. 1. 2015 
 
 

 
Název knihy: Sama Doma / 9–12 let 
Praha: BB art, 2012 
Stru čně obsah:  Jedenáctiletá Lily zůstává nešťastnou shodou okolností, a taky díky nepříliš zodpovědné matce, 
sama doma s třemi mladšími a pěkně rozjívenými sourozenci. Jsou bez peněz a sociálka už klepe na dveře. Postarají 
se děti o sebe bez dospělých? 
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Zapletal, Miloš 

 
 
Autor/národnost: Miloš Zapletal / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1930 / Prostějov 
Studia/profese: fakulta tělesné výchovy v Praze, pracoval jako skautský činovník, redaktor a spisovatel 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy ze života skautského oddílu, příručky pro vedoucí oddílů, knihy her  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara, na knihách her 
spolupracovali. 
zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/milos-zapletal-7064/, 13. 1. 2013 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zapletal/, 13. 1. 2013 
 
 

 
 
Sedmička / klukovská dobrodružství na řece  / 9–13 let 
Praha: LEPREZ, 1993 
Stru čně obsah: Nejhorší co se může stát čipernému klukovi je úraz, který ho vyřadí z kolektivu. Tato zlá věc se stala 
třináctiletému Jirkovi. Je náhle sám a připadá si zbytečný. Náhoda ho zavede do party vodáků a on zjistí, že jeho 
tělesná vada mu nebrání plavat ani pádlovat. Díky pomoci nových kamarádů se zbaví pocitu méněcennosti a konečně 
zažívá spoustu dobrodružství.  
Zdroj informací:  http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~192778/, 9. 7. 2013 
http://www.databazeknih.cz/knihy/sedmicka-76408/, 9. 7. 2013 
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Zapletal,Miloš  

 

 
Autor/národnost: Miloš Zapletal / česká 
Kdy a kde žil/narozen: 1930 / Prostějov 
Studia/profese: Fakulta tělesné výchovy v Praze, pracoval jako skautský činovník,redaktor a spisovatel 
Zaměření tvorby: žánr, tematika: knihy ze života skautského oddílu, příručky pro vedoucí oddílů, knihy her  
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara, na knihách her 
spolupracovali. 
zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/milos-zapletal-7064/, 9. 7. 2013 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zapletal/, 9. 7. 2013 
 

 
Ostrov p řátelství / 9–13 let 
Ústí nad Labem: Severo české nakladatelství, 1983 
Stru čně obsah: V dobrodružném románu z prostředí vodáckého prázdninového tábora seznamuje s průběhem 
událostí třináctiletý chlapec, prázdninový nováček, který teprve mezi vodáky nachází místo a zapomíná s nimi na svou 
tělesnou vadu. Volné pokračování románu Sedmička. 
Zdroj informací:  http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~236589/, 9. 7. 2013 
http://www.databazeknih.cz/knihy/ostrov-pratelstvi-38142/, 9. 7. 2013 
 
 


