
PŘEDSTAVENÍ 
KNIŽNÍCH TITULŮ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607



Společné setkání s pedagogy
10. října 2019, v 15.00 hod.

Městská knihovna Havířov (hudební salonek, budova G)

Program setkání:

▪ představení projektu MAP Havířov II

▪ seznámení s projektovou aktivitou MAPíkova putovní knihovna

▪ představení nabízených titulů knih

▪ diskuze 

webové stránky: http://www.map-havirov.cz/mapikova-putovni-knihovna/
facebookový profil: https://www.facebook.com/MapHavirovII

http://www.map-havirov.cz/mapikova-putovni-knihovna/
https://www.facebook.com/MapHavirovII


Seznam souborů knih k rezervaci

on-line rezervace knih:  ZDE

NÁZEV KNIHY AUTOR POČET KUSŮ

Karlík a továrna na čokoládu Dahl, R. 15 kusů

Obr Dobr Dahl, R. 15 kusů

Zlobilky Drijverová, M. 30 kusů

Sedmilhář Josífek Krolupperová, D. 15 kusů

Prašina Matocha, V. 15 kusů

Kosprd a Telecí Papoušková, E. 15 kusů

Cestování s velrybou Papoušková, E. 15 kusů

NÁZEV KNIHY AUTOR POČET KUSŮ

My děti ze stanice ZOO Christine, F. 30 kusů

Babička drsňačka Walliams, D. 15 kusů

Pro I. stupeň ZŠ: Pro II. stupeň ZŠ:

Kontaktní osoba:

Dana Kochová

Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, Havířov

e-mail: dana.kochova@knih-havirov.cz

tel.: 597 317 217

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePotTsHxD7mRVHc98TET6SH1JwQLfHapDEbxh54_-H1OXYug/viewform
mailto:dana.kochova@knih-havirov.cz


KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

ANOTACE:

Karlík Burchet, chlapec z chudé rodiny, souhrou šťastných náhod získá los, jenž
mu umožní spolu s dalšími dětskými výherci navštívit továrnu na čokoládu pana
Willyho Wonky. Návštěva se pro všechny děti kromě Karlíka promění v hrůzný
zážitek, protože Umpa-Lumpové, kteří sladkosti vyrábějí, je postupně vytrestají za
jejich špatné vlastnosti – jedno spadne do čokoládové řeky, další zfialoví a ještě
jiné je svrženo do odpadní šachty. Nakonec zbývá jen Karlík a pan Wonka pro něj
přichystá nebývalé překvapení.

❑ autor: Roald DAHL, britský spisovatel a scénárista

❑ rok vydání: 2019

❑ zajímavosti: označena za vůbec nejzábavnější dětskou knížku ze všech, v Číně vyšla v nákladu 2
milionů výtisků. Celkově přeložena do 34 jazyků a na celém světě prodáno 13 milionů výtisků.
Několik filmových verzí.



OBR DOBR

ANOTACE:

Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jedné noci probudí a uvidí něco, co
by vlastně vůbec vidět neměla. Jeden moc a moc hodný obr se krade nocí a plní
hlavy spících dětí samými krásnými sny. Protože ho ale nikdo nesmí poznat,
vezme holčičku s sebou do své jeskyně v zemi obrů. Tam teprve začnou ta
správná dobrodružství!

❑ autor: Roald DAHL, britský spisovatel a scénárista

❑ rok vydání: 2016

❑ zajímavost o autorovi: byl sice uznávaným spisovatelem, ale živil se také jako scénárista. Napsal i 
tzv. bondovku a to v r. 1967 pod názvem „Žiješ jenom dvakrát“.



ZLOBILKY

ANOTACE:

Jedná se o první díl knihy o zlobivých dětech. Konkrétně o holčičkách, které moc
a moc zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že ji něco kousne, druhá se nechtěla mýt,
jiná stále na někoho neslušně ukazovala. Další se toulaly, bály se a byly strašné
nepořádnice. S takovými zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale jak se říká, tak
dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Každá byla nějakým
způsobem potrestaná. Ale protože jde o knížky pro děti, vždycky všechno dobře
dopadne.

❑ autor: Martina DRIJVEROVÁ, známá autorka knih pro děti, tv pořadů, rozhlasových a divadelních her, 
překladatelka z francouzštiny

❑ rok vydání: 2018

❑ zajímavosti: vydán druhý díl s názvem „Příšerné zlobilky“.

Samozřejmě že i kluci zlobí. Pro ně vyšly knihy „Nezbedníci“ a „Příšerní nezbedníci“.



SEDMILHÁŘ JOSÍFEK

ANOTACE:

Prvňáček Josífek je malý neposlucha. Josífek si rád vymýšlí a často i lže! A ne a ne
se to odnaučit. Rodiče s ním mají velké trápení. Rozhodnou se, že s lhaním
udělají rázný konec a Josífek opět prožívá o jarních prázdninách pekelný týden.

❑ autor: Daniela KROLUPPEROVÁ (*1969), spisovatelka různých žánrů pro děti všech věkových 
kategorií, překladatelka, soudní tlumočnice finského a norského jazyka

❑ rok vydání: 2015

❑ zajímavosti: 1. díl s názvem „Josífkův pekelný týden“ a 3. díl s názvem „Josífku k noze!“.



PRAŠINA

ANOTACE:

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč,
ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio
nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich
dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho
schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl.
Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře
vezmou přímo do nitra Prašiny.

❑ autor: Vojtěch MATOCHA (*1989), literární recenzent, programátor a spisovatel

❑ rok vydání: 2018

❑ zajímavosti: kniha inspirována Floglarovými Stínadly. Vyšla také jako audiokniha, kterou namluvil 
herec Matouš Ruml. Údajně vyhlášena nejlepší audioknihou pro děti a mládež za r. 2018.



KOSPRD A TELECÍ

ANOTACE:

Kosprd a Telecí jsou příjmení hlavních hrdinů knížky. Malý Kosprd miluje tatínkovu dílnu
a moc rád tatínkovi pomáhá při výrobě vzducholodi, ale jednoho dne se rodiče
rozhodnout, že jejich syn musí začít do školky. Toto rozhodnutí se mu nelíbí, a velmi
hlasitě protestuje – při příchodu do školky. Téměř každý rodič, který vedl poprvé své
dítko do školky, ví, o čem je řeč. A také spousta dětí zná takovou situaci. V našem
příběhu však malý Kosprd má velké štěstí, protože hned první den ve školce potká
báječnou kamarádku s fantazií a zajímavými nápady, malou Telecí…
Vyprávění zachycuje každodenní momenty, které se mohou přihodit v kterékoliv MŠ, a
velmi vtipně i s nadsázkou popisuje život předškoláků a jejich nápady, nad nimiž se
dospělí nestačí divit.

❑ autor: Eva PAPOUŠKOVÁ (*1969), pseudonym velmi úspěšné televizní scénáristky Evy Zelníčkové.

❑ rok vydání: 2018

❑ zajímavosti: autorka úspěšného večerníčku „O Kanafáskovi“, scénáristka seriálů „Pojišťovna štěstí“ 
nebo „Světla z pasáže“. Autorka knihy „Svatba na bitevním poli“.

Jedná se o vtipně napsanou knihu, u které se budou jistě bavit i dospělí.



CESTOVÁNÍ S VELRYBOU

ANOTACE:

Zelníčkovi jsou taková normální rodina. Maminka, tatínek, tři děti a pes Kolumbus.
Nejmladší Terka má ráda hlemýždě, Ema lesní jahody a Tomáš basovou kytaru.
Kolumbus se rád toulá a objevuje jako jeho slavnější jmenovec. Tatínek má rád
překvapení a maminka má ráda svoji rodinu, ale někdy by si přádla odletět někam
daleko k moři. To ale maminka nemohla, protože tatínek povídal, že je jich v rodině moc
a peněz málo. Přesto nakonec vyjedou na velkou prázdninovou cestu, na které je čeká
horké italské slunce, barevné Monte Carlo, zlaté španělské pláže a spousta
dobrodružství, z kterých sice mají maminka a tatínek nervy nadranc, ale děti si je užijí
naplno.

❑ autor: Eva PAPOUŠKOVÁ (*1969), pseudonym velmi úspěšné televizní scénáristky Evy Zelníčkové.

❑ rok vydání: 2018

❑ zajímavosti: autorka úspěšného večerníčku „O Kanafáskovi“, scénáristka seriálů „Pojišťovna štěstí“ 
nebo „Světla z pasáže“. Autorka knihy „Svatba na bitevním poli“.

Doporučení: knížka se dá krásně spojit se zeměpisem. Děti si mohou vzít k ruce mapu a dívat 
se, kde zrovna rodinka pobývá a jaké že zajímavosti se tam dají najít nebo navštívit.



MY DĚTI ZE STANICE ZOO

ANOTACE:

Dnes již dospělá Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech setkala
v evangelickém centru pro mládež s hašišem, ve třinácti na diskotéce s heroinem.
Brzo se stala na drogách závislou, přes den chodila do školy a odpoledne si spolu se
svými přáteli-narkomany vydělávala na stanici ZOO peníze na drogu prostitucí. Její
matka skoro dva roky netušila nic o dvojím životě své dcery.
Christiane F. vypráví s obdivuhodnou snahou o přesnost a odzbrojující otevřeností
o osudech dětí, o kterých se veřejnost dozvídá až z titulků novin, jež oznamují jejich
smrt. Příběh Christiany F. se denně opakuje kdekoli na světě.

❑ autor: Christiane Vera FELSCHERINOW (*1962), Německo

❑ rok vydání: 2019

❑ zajímavosti: spisovatelka Christiane F. je autentická ústřední postava této knihy, jejíž životní příběh 
se stal podkladem pro knihu i film, jde o její autobiografické vyprávění o svém osudu. 

❑ Vydán druhý díl s názvem Christiane F. – Můj druhý život

Kniha je jednou z nejčtenějších knih literatury faktu na německém trhu a stala se i povinnou četbou na 
některých školách ve světě i u nás. Její úspěch je srovnatelný s úspěchem Harryho Pottera. 
Stejnojmenný film se stal kasovním trhákem v Německu, Holandsku, Belgii, Řecku, Španělsku, Francii, 
Anglii, v Americe atd.



BABIČKA DRSŇAČKA

ANOTACE:

Hlavním hrdinou je chlapec Ben, jehož rodiče vášnivě milují tanec. Každý týden jednou na nějakou
soutěž buď tancovat nebo sledovat další taneční páry. Na víkend proto odkládají svého syna Bena k
babičce. Ben je z toho značně otrávený, protože „… je s ní děsná nuda! Se všema starýma je nuda.
Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát scrabble a smrdí kapustou!“ Jednou večer volá zoufalý
rodičům, ať pro něj přijedou, že je u babičky hrozná nuda a že už to nevydrží. Neví, že babička hovor
slyšela. Na druhý týden ho čeká překvapení. V krabici od sušenek nalezne šperky. Po delším naléhání
mu babička prozradí, že je mezinárodně obávanou lupičkou zvanou Černá kočka a chystá se ukrást
korunovační klenoty samotné královně. Ben je vykulený a nutí babičku, aby ho na loupežnou výpravu
vzala se sebou.
Je to takový tragikomický příběh o tom, jak rodiče na své děti nemají čas a co jsou prarodiče zase
ochotni udělat pro své vnuky, aby ti s nimi chtěli být.

❑ autor: David WALLIAMS (*1971), scénárista, režisér, britský autor dětských knih 

❑ rok vydání: 2018

❑ zajímavosti: jeho knihy byly přeloženy do 46 jazyků, oplývají vypravěčsky brilantními příběhy s 
překvapivou pointou a černým humorem. V roce 2008 vydal svou první knihu „Kluk v sukních“, která 
se ihned po vydání stala světovým bestsellerem.

Jedná se o příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé 
loupeži. 



INFORMACE K DALŠÍM AKTIVITÁM PROJEKTU:

Kontaktujte prosím realizační tým projektu MAP Havířov II:

1. Ing. Alena Nogolová, projektový manažer

e-mail: Nogolova.Alena@havirov-city.cz

2. Ing. Lenka Slowiková, finanční manažer

e-mail: manazer.map@havirov-city.cz

3. Ing. Monika Miškaříková, implementační manažer

e-mail: administrator.map@havirov-city.cz

Tel.: 596 803 189

Kancelář: B-405, Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov.

webové stránky: http://www.map-havirov.cz

facebookový profil: https://www.facebook.com/MapHavirovII

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
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