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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: pondělí 15. února 2021, od 9:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit 

3. Aktivity spolupráce 

4. Vzdělávací aktivity 

5. Čtenářské okénko / sdílení zkušeností 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal (on-line) přítomné členky, a představil 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro potřeby 
dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Lucie Butkovová. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák a Zdeňka Platošová krátce informovali přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posled-
ních jednání PS (viz prezentace, příloha zápisu). Byl schválen roční akční plán 2021, podle kterého v tomto roce 
doběhnou dosud běžící aktivity spolupráce a vzdělávací aktivity. Všechno bude postupně směřovat k uzavření pro-
jektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (dále jen „projekt“) a již nyní probíhají přípravy navazujícího projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek III, který by měl být podán v březnu 2021. 

AKTUALIZACE ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE PRIORIT 

Ve zbývajícím čase určeném pro realizaci projektu mají být aktualizovány jeho základní dokumenty: analýza a stra-
tegický rámec priorit. Strategický rámec byl poctivě aktualizován v roce 2020 a v tomto kole aktualizace nedozná 
zásadních změn. Důkladnou aktualizací naopak projde analýza, a to ve všech jejích částech. Od PS se očekává 
především součinnost při aktualizaci: 

• kapitoly věnované jednáním PS, 
• souhrnné SWOT analýzy, 
• kapitoly věnované vymezení a analýze problémových oblastí. 

Dále se vítá jakákoli účast na aktualizaci ostatních kapitol dokumentu. 

Za účelem osvěžení analýzy David W. Novák poprosil přítomné o vyplnění ankety ke klíčovým slovům pro oblasti 
čtenářské a jazykové gramotnosti na platformě Mentimeter. Klíčová slova se zaměřovala na identifikaci hlavních 
výzev, kterým tyto oblasti v současnosti čelí (problémů, příležitostí), hlavních nástrojů (aktivit, projektů), klíčových 
pro jejich rozvoj, a hlavních aktérů jejich rozvoje. 

Vzniklá mapa je přílohou zápisu. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová rekapitulovala aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Metodický klub jazyků: setkání metodického klubu aktivně probíhají, a to jak pro češtináře, tak pro učitele 
cizích jazyků (pod garancí základní školy Fryčovice (Petra Strnadlová, Martina Holíková). Termíny jednotli-
vých setkání jsou uváděny v harmonogramu akcí projektu. Bližší informace poskytuje Lenka Bury (bury@po-
beskydi.cz). Pozvánka na setkání metodického klubu, které se uskuteční 17. února 2021, bude rozeslána 
členkám po skončení jednání PS. 

• Vdechni život knize (informace přítomné garantky, Markéty Kološové): aktivita v rámci možností probíhá. 
Někteří aktéři se scházejí pravidelně, jiní komunikují e-mailovou korespondencí. Partnerské školy čeká on-line 
workshop k výrobě papíru. Beseda s Janem Becherem (knihkupcem) se pravděpodobně neuskuteční pro 
jeho časovou vytíženost. 

V průběhu roku 2021 se bude diskutovat nad podobou ročního akčního plánu 2022, který nebude podpořen pro-
středky na implementaci. 

mailto:bury@pobeskydi.cz
mailto:bury@pobeskydi.cz
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Zdeňka Platošová a David W. Novák rekapitulovali vzdělávací aktivity spadající do působnosti PS a některé průřezové 
aktivity: 

• RWCT: pro školení byl stanoven náhradní termín 31. května a 1. června 2021, ideálně v prezenční formě. 
K účasti je stále možno přizvat další účastníky (nechť se hlásí u Zdeňky Platošové; platosova@pobeskydi.cz). 

• Marketing knihoven a čtenářství on-line formou: všichni členové PS nechť se poohlédnou po možných akti-
vitách a lektorech, případně po sdílení zkušeností s ostatními knihovnami. 

• Google (Gmeeting, dokumenty, ankety a dotazníky): na přípravě aktivity se v současnosti pracuje, aby mohla 
být co nejdříve ověřena a nabízena zájemcům z řad členů PS a dalším zájemcům. David W. Novák poprosil 
přítomné, aby se spolupodílely na zadání aktivity tak, aby jim ve výsledku k něčemu byla. 

• Zpracování foto-, audio- a videomateriálů: aktivita bude připravena v nadcházejících měsících. David W. No-
vák poprosil přítomné, aby se spolupodílely na zadání aktivity tak, aby jim ve výsledku k něčemu byla. 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO / SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ 

V rámci sdílení zkušeností Lilie Tyrlíková představila přítomným lapbooky a příklady jejich praktického využití při 
vzdělávání a výchově. Balík podkladových materiálů bude rozeslán členkám PS po skončení jejího jednání. Zuzana 
Skotnicová ve svém okénku představila kvalitní a oblíbené časopisy a knihy pro nejmladší děti. Jejich přehled je pří-
lohou zápisu. 

Na příštím jednání PS Zuzana Skotnicová představí nabídku knižních titulů pro starší děti (druhý stupeň základních 
škol). Ostatní členky PS mají rovněž možnost připravit si na další jednání PS téma ke sdílení zkušeností na podporu 
čtenářství do čtenářského okénka. Prosíme pouze o informování předem, abychom mohli téma zařadit do programu 
a počítali s jeho časovými potřebami. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční v pondělí 17. května 2021 od 9:00 v Modrém salónku Městské knihovny 
Frýdek-Místek. Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě ZOOM. 

ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

mailto:platosova@pobeskydi.cz
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Ověřila: Lucie Butkovová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost (prezentace) 

Mapy klíčových slov k oblastem čtenářské a jazykové gramotnosti 

Přehled knih a časopisů pro nejmladší čtenáře (prezentace) 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: pondělí 15. února 2021, od 9:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

 

 

Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Lenka Bury  MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Lucie Butkovová  
Základní škola Paskov, okres Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

 
1 Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Alexandra Filarová  
Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Markéta Kološová  
Základní škola a Mateřská škola Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvková organi-
zace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Renáta Kovalová  
Městská knihovna Brušperk, organizační 
složka města Brušperk 

 Viz samostatný dokument 

Alena Lévová  
Základní škola a Mateřská škola Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvková organi-
zace 

Omluvena Viz samostatný dokument 

Irena Liberdová  
Městská knihovna Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Marta Mojáková  
Základní škola a mateřská škola Dobra-
tice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

 Viz samostatný dokument 

David W. Novák  MAS Pobeskydí, z. s. Přítomen Viz samostatný dokument 

Zdeňka Platošová  MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Hana Pščolková  Městská knihovna Vratimov Přítomna Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Zuzana Skotnicová  
Městská knihovna Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Lilie Tyrlíková 
Obecní knihovna Třanovice, příspěvková 
organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina
Čtenářská gramotnost

Zdeňka Platošová
David W. Novák
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Program

• Informace o projektu

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit

• Aktivity spolupráce

• Vzdělávací aktivity

• Čtenářské okénko / sdílení zkušeností

• Ostatní
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1: Informace o projektu



Co máme za sebou, před sebou a v sobě?

• Pracovní skupiny (probíhají)

• Příprava ročního akčního plánu 2021 (schváleno)

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 (probíhá)

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit (čeká nás)

• Aktivity spolupráce (probíhají)

• Vzdělávací aktivity (probíhají)

• Příprava MAP III (probíhá)
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2: Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit



Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit

• Analýza z června 2016 (drobné aktualizace ke květnu 2020)

• Strategický rámec priorit z května 2020 (tehdy provedeny podstatné aktualizace)
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Aktualizace analýzy

• Vymezení a základní charakteristika území

• Socioekonomická analýza území

• Analýza strategických dokumentů

• Analýza dotazníkových šetření a minikonferencí

• Analýza jednání pracovních skupin

• Souhrnná SWOT analýza

• Vymezení a analýza problémových oblastí
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Aktualizace analýzy

• Zamyslete se nad oblastmi čtenářské a jazykové gramotnosti

• Jakým výzvám tyto oblasti v současnosti čelí (problémy, příležitosti)?

• Jaké hlavní nástroje (aktivity, projekty) jsou pro jejich rozvoj klíčové?

• Kdo jsou hlavní aktéři rozvoje těchto oblastí?
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3: Aktivity spolupráce

• Metodický klub jazyků

• Vdechni život knize
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4: Vzdělávací aktivity
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5: Čtenářské okénko / sdílení zkušeností
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6: Ostatní
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Dotazy, připomínky, diskuse



Více informací

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/

• Fotogalerie: www.zonerama.com/mapfm
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Zdeňka Platošová a David W. Novák

MAS Pobeskydí, z. s.

www.pobeskydi.cz

+420 705 166 871 a +420 732 123 903

platosova@pobeskydi.cz a novak@pobeskydi.cz

Děkujeme za pozornost
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UNISEX 6 -10 LET_____________________________________________ 
 
 
časopis RAKETA 
 
hravý časopis věnující se v každém čísle 
určitému tématu  
např. botanika, superhrdinové, elektřina, 
Austrálie,.. 
 
 
ESTER STARÁ 
ŠEDÍK A BUBI 
 
Příběh o kočičce a ztracené čepici.  
Kniha vhodná zejména pro začínající čtenáře + 
dyslektiky. 
Text je psán speciálním písmem - zvýrazněny 
slabiky, některá písmena. 
 
 
DANIELA KROLUPPEROVÁ 
BUBÁČEK 
MIZÍCÍ HMYZÍCI 
 
Čtivý a milý příběh pro začínající čtenáře. 
Po přečtení mají děti tendence kreslit svého 
bubáčka, domeček pro něj apod. a doufat, že jim 
strašidýlko také obživne a stane se jejich 
kamarádem. 
 
 
OLGA ČERNÁ, MICHAELA KUKOVIČOVÁ 
KOUZELNÁ BATERKA  
 
Baterka, kterou Franta dostane od svého dědečka 
umí oživovat různé věci. Franta si moc přeje 
živého pejska, ale co se stane, když obživne 
chuchvalec vlasů nebo obří housenka z peřin? 
 
 
A.A. MILNE 
MEDVÍDEK PÚ 
 
 
stále platné milé a poučné vyprávění  
 
 



ASTRID LINDGRENOVÁ 
 
DĚTI Z BULLERBYNU 
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 
PIPI, DLOUHÁ PUNČOCHA 
KARKULÍN ZE STŘECHY 
EMIL Z LONNEBERGY 
 
stále oblíbená a stále dobrá, možné sáhnout  
i po ne tak známých titulech - např. o veselých 
lotrovinách Emila z Lonnebergy 
 
 
 
ROALD DAHL 
AVLEŽ KÍFLA 
MATYLDA 
OBR DOBR  
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU 
FANTASTICKÝ PAN LIŠÁK  
 
Autor oblíbených a veselých příběhů pro děti..   
 
 
 
 
 
 
IVA PROCHÁZKOVÁ  
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
(od října 2021 v kinech) 
 
Jak to chodí ve zvířecím nebi, je to tam opravdu 
jiné a může se skamarádit myška Šupito i s lišákem 
Bělobřichem?  
 
“Autorka se pokusila svým barvitým vyprávěním z 
přírody setřást bázeň ze smrti, která děti mnohdy 
obestírá, a naznačit, že nějaký svět existuje dál.” 
 
 
 
KLÁROVÁ, KONČINSKÝ 
PŘEKLEP A ŠKRALOUP 
 
Věděli jste, že věci stárnou? A kdo za to 
může?Vtipný příběh o drobných tvorech z říše 
Entropie. 



 
HANA SCHOTT 
FANY BYLA PŘI TOM 
 
září 1989 
Proč někteří žáci v září opět nenastoupili 
do školy? Zvláště Sophie, kamarádka Fany.  
Fany je svědkem událostí bouřlivého podzimu 
a když se jako zázrakem otevřou hranice 
se západním Německem vydá se i ona spolu  
s rodiči za hranice.   
 
 
 
 
UNISEX 10 - 12 LET_______________________________________ 
 
 
LUKE PEARSON 
HILDA 
komiks 
 
Spát ve stanu v dešti, mít liščího jelínkopsíka?  
Větvíka, kamarádit se s panem Poleňákem 
 i s trolly,.. to vše můžete prožít spolu  
s modrovlasou Hildou, která žije s maminkou 
v severské divočině. 
 
 
RENÉ NEKUDA 
PŘÍBĚHOSTROJ 
 
Setkat se se zajímavými postavami v 
neobvyklých situacích, zkoumat hranice vlastní 
fantazie, to je knižní nástroj - příběhostroj. 
Kniha rozvíjející čtenářskou gramotnost, 
kreativitu a tříbící vypravěčské schopnosti dětí.   
 
 
 
EMMA PECHÁČKOVÁ  
HOLUB KOLUMB 
 
Zkušenosti získané na cestách jsou v životě 
k nezaplacení a co teprve znalosti cizích  



jazyků.. o tom nás přesvědčí příběh vysloužilého elitního poštovního holuba 
Kolumba.  
DAVID WALLIAMS 
 
BABIČKA DRSŇAČKA 
PAN SMRAĎOCH 
ĎÁBELSKÁ ZUBAŘKA 
LEDOVÁ OBLUDA 
... 
 
oblíbený autor řady vtipných příběhů pro děti 
 
 
 
 
 
 
C.S. LEWIS 
LETOPISY NARNIE 
 
 
Existuje spousta dveří, ale jen jedny vedou  do 
Narnie - světa zakletého Bílou čarodějnicí, 
plného mluvících zvířat do něhož se vydají 
čtyři sourozenci.  
 
 
 
MICHAEL ENDE 
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
DĚVČÁTKO MOMO A UKRADENÝ ČAS 
PUNČ PŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
TANIA DEL RIO 
WARREN XIII. VŠEVIDOUCÍ OKO  
 
Co to obnáší být dědicem a správcem 
starobylého rodinného hotelu plného 
tajemství.  
to se dozvíte s Warrenem, který bude muset 
rozluštit ne jednu hádanku a tajné kódy k 
tomu, 



aby se dopracoval ke kouzelnému pokladu, Vševidoucímu oku.  
 
 
KAZU KIBUISHI 
AMULET: PANÍ KAMENE 
komiks 
 
Rodinná tragédie zavede rodinu do domu po 
pradědečkovi. Ukrývá se v něm cesta do světa 
plného všeho, co má autor na fantasy rád. 
Inspiroval se Harrym Potterem, Pánem prstenů, 
Hvězdnými válkami, ale i Alenkou v říši divů.  
Emily se v nadpřirozeném světě stane nositelkou 
amuletu, který může usnadnit její cestu,  
ale za za jakou cenu?  
 
 
 
TUUTIKKI TOLONEN 
STRAŠIDELNÁ CHŮVA 
 
Maminka vyhrála zájezd do Laponska. Tatínek 
nestihne dorazit včas ke hlídání dětí a tu se na 
prahu bytu ocitne vlasatý bubák páchnoucí 
mokrým listím tvrdící, že je jejich novou chůvou.  
 
 
 
 
 
 
CRAIG THOMPSON 
KOSMO KNEDLÍCI  
komiks  
 
Pro Violet je rodina tou nejdůležitější věcí v celé 
galaxii. Když se její táta ztratí během 
nebezpečného úkolu, vydává se ho hledat v 
doprovodu nových kamarádů: kuřete 
strašpytlíka 
s věšteckými schopnostmi a posledním 
mimozemšťanem svého druhu. 
 
 
 
FRIDA NILSSON 
PIRÁTI Z LEDOVÉHO MOŘE 
 



Napínavý příběh v duchu severské klasiky o dobrodružstvích dvou sourozenců 
se čte jedním dechem a rozvíjí čtenářovu fantazii.  
 
 
JAKOB WEGELIUS  
SALLY JONES A DOPIS OD MRTVÉHO  
 
Příběh o gorile Sally a cestě kolem světa, psaný 
držitelem literárního ocenění Nejlepší švédská 
kniha pro děti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KRISTINA OHLSSON 
SKLENĚNÉ DĚTI  
 
 
Strašidelně napínavý příběh, co se dobrodružným 
dětem bude líbit. Billie se s maminkou přestěhuje 
do domu v jejím rodném městečku. Dceři se tento 
nápad ale vůbec nelíbí, ...jako by tušila jakou má 
dům minulost. Duchařina pro děti. :)  
 
 
 
 
BÁRA DOČKALOVÁ  
TAJEMSTVÍ OBLÁZKOVÉ HORY 
  
Zprvu trochu drsnější příběh bez příkras o tom,  
jak to mezi dětmi chodí. Události nakonec 
naberou fantasy směr a z nepřátel se okolnostmi 
stanou dobří parťáci. A i přesto podaří se jim 
přemoci temnotu?   
 
 
 
 
PETRA BRAUNOVÁ 
ZTRACENI V ČASE 
 
Ryze český a napínavý příběh z pera Petry 
Braunové. 



Martin dostane dvojku z chování a místo plánované dovolené u moře musí 
strávit prázdniny u babičky,..  
což o to, babičku má rád, ale dva měsíce ve vesnici, 
kde není ani obchod? To však Martin netuší,  
co se stane, když jej zastihne děsivá bouřka.  
 
BEN GUTERSON 
HOTEL WINTERHOUSE  
 
Alžběta, která nuzně žije se svou tetou a strýcem  
je na prázdniny záhadně poslána do hotelu 
Winterhouse. Najde si zde dobrého kamaráda 
a společně tráví čas v obří knihovně nebo 
různými hádankami, anagramy… postupně  
si však naše malá hrdinka uvědomuje, že je s 
hotelem jaksi propojená.... 
 
 
PETRA BRAUNOVÁ 
3333 KM K JAKUBOVI 
 
Před prázdninami dostane Mirek nečekanou 
nabídku od táty - společnou cyklovýpravu do 
Španělska. Náročné putování se nakonec pro 
bohémského otce a pubertálního syna stane 
zásadním prožitkem.  
 
 
 
UNISEX, 12+___________________________________________________ 
 
 
KATHERINE MARSCH 
KLUK ODNIKUD  
 
 
Ahmed prchá s otcem před válkou, po riskantní 
plavbě se ocitá v Bruselu, sám, bez peněz i 
dokladů. Nikomu už nedůvěřuje a ztrácí naději,.. 
dokud se neseznámí s Maxem, třináctiletým 
Američanem. Na pozadí uprchlické krize se rozvíjí 
příběh o přátelství i naději.  
 
 
NAĎA REVILÁKOVÁ 
DENÍK DORY GRAYOVÉ 
 



Hanka se s rodiči stěhuje na venkov, opruz. Nový domov nesnáší, dokud na 
půdě neobjeví deník 
Dory Grayové. Co se stalo s jeho autorkou?  
Pátrání po stopách minulosti.  
 
 
NOELLE STEVENSONOVÁ 
NIMONA  
komiks 
 
Drzost sama a chodící katastrofa, která dostala  
do vínku možnost přeměny v cokoliv si zamane, 
Nimona. Skoro plešatá a oplácaná adolescentka, 
která však pod tvrďáckou slupkou skrývá 
tajemství.   
 
 
 
 
 
TIMOTHÉE DE FOMBELLE 
TOBIÁŠ LOLNESS 
 
Cena Hanse Christiana Andersena. Snězte koláč  
jako Alenka v říši divů, staňte se maličcí a 
pronikněte do světa dvoumilimetrových stvoření 
žijících v korunách stromu.  
 
 
 
NAOMI NOVIK 
série TEMERAIRE: Drak jeho veličenstva 
 
 
Jak by to vypadalo, kdyby se v napoleonských 
válkách objevili draci?  
Kapitán lodi Will Lawrence zajme francouzskou 
fregatu, v níž se skrývá nevylíhlé dračí vejce.  
Will se po vylíhnutí navždy propojí s drakem, 
vznikne mezi nimi přátelství na život a na smrt. 
 
 
 
MORIS GLEITZMAN 
KDYSI 
 
Devítiletý Felix žije v odlehlém katolickém sirotčinci.  
Má rodiče, ale ti jej přivedli do hor, aby se měl lépe.  



Felix věří, že si jej opět vyzvednou až jejich knihkupectví bude více 
prosperovat. Jak moc  
to polští knihkupci mají těžké v roce 1942 pochopí, 
až ve chvíli, kdy se v sirotčinci objeví podivní pánové a páskami na rukávech 
pálící knihy.  
Felix uteče,...  
 
LOIS LOWRYOVÁ 
DÁRCE 
 
Jonas se má stát příjemcem paměti, uctívaným 
strážcem vzpomínek. Ve světě kolem něj neexistují 
žádné války, strach či bolest. Podrobuje se výcviku 
a postupně si začne uvědomovat, co jeho světu 
chybí. Absence citů a možnost volby výměnou za 
dokonalé bezpečí. S tímhle poznáním už nedokáže 
žít jako dřív. 
 
JOSEPH BOYDEN 
WENJACK 
 
Indiánská internátní škola, přesně tam byl Chanie 
Wenjack poslán na převýchovu stovky km od rodičů 
i domova. Kruté zacházení a cizí prostředí Chanieho 
a jeho spolužáky donutí k útěku.  
 
 
 
TSUGUMI OHBA 
DEATH NOTE/ ZÁPISNÍK SMRTI 
komiks, manga 
 
Mangy, nejoblíbenější komiksy teen současnosti.  
 
Smrtonoš Ryuk záměrně ztratí svůj zápisník,..  
Najde ho inteligentní student, který se rozhodne 
zbavit svět zla a smrtonoš se baví,... 
 
 
 
 
 
NIKKARIN 
130: ODYSEA  
komiks 
 
Surrealistické kouzlo pustiny, předválečných dob  
i nově se rozrůstající civilizace. Post-apo komiks 
českého ilustrátora a kreslíře Michala Menšíka. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORREST CARTER 
ŠKOLA MALÉHO STROMU  
 
 
Dojemné vyprávění ze života indiánského 
chlapce z kmene Čerokíů vyrůstajícího u babičky 
s dědou v horách. 
 
 
 
 
 
 
MIKAEL OLLIVIER 
ŽIVOT K SEŽRÁNÍ  
 
Trefný pohled do pocitů puberťáka. Ben žije s 
matkou na předměstí Paříže a děsně rád jí, 
tloustne. Vrstevníkům se moc nepodobá a 
výsměchu se také nevyhne. Je tloušťka opravdu 
takový pech? Děti mohou mít často co chtějí 
a přitom jim schází to nejdůležitější…  
 
 
 
 
GUUS KUIJER 
POLČA 
 
Sonda do života dospívající dívky.  
Polča a Mimún spolu chodí. Víra a kultura 
jim však neumožňuje být spolu. Polčin  
otec se toulá ulicemi a matka si přivede nového  
snoubence, jejího třídního… jak i přesto zůstat 
šťastná?  
 
 
 
RIAD SATTOUF 
JEDNOU BUDEŠ ARAB 



Oceňovaný komiks  
 
Autobiografické vyprávění Rijáda o dětství  
na blízkém východě. S dětskou bezelstností  
a dávkou humoru líčí absurditu libyjské společnosti, syrský skoro-středověký 
venkov 
a svou syrsko-francouzskou rodinu.  
KLUČIČÍ VERZE, 5 - 15 let ____________________________________ 
 
 
MIZIELINSKA, MIZIELINSKI 
MAPY 
POD ZEMÍ/ POD VODOU 
A JAKO ANTARKTIDA 
 
MARCIN MORTKA 
PŘÍHODY TAPPIHO ZE ŠEPTAJÍCÍHO LESA 
... 
 
ANA GALÁNOVÁ 
série DRAČÍ SRDCE - VELKÁ ZKOUŠKA 
 
JAUME COPONS 
AGUS A PŘÍŠERKY, Už je tady pan Flat!  
 
MILOŠ KRATOCHVÍL 
PACHATELÉ DOBRÝCH SKUTKŮ, Puntíkáři 
 
TED HODGES 
ŽELEZNÝ MUŽ 
 
TIMO PARVELA, BJORN SORTLAND 
KEPLER62, Pozvánka 
 
RUNER JONSSON 
VIKING VIKE  
 
NEIL GAIMAN 
ODD A MRAZIVÍ OBŘI 
 
ROBERTO SANTIAGO 
FOTBÁLCI, Záhada usínajících rozhodčích 
 
ANDY GRIFFITHS, TERRY DENTON 
ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ, 13 PATER 
 
DAV PILKEY 



KAPITÁN BOMBARĎÁK  
 
 
ARNE SVINGEN 
BALADA O ZLOMENÉM NOSU 
 
 
JEFF SMITH: 
série KŮSTEK: ÚTĚK Z KŮSTKOVA 
 
ASA LARSSONOVÁ, INGELA KORSELLOVÁ  
PAX, Hůl prokletí 
 
RICK RIORDAN  
PERCY JACKSON, Zloděj blesku 
BOHOVÉ OLYMPU, Proroctví 
 
VOJTĚCH MATOCHA  
PRAŠINA 
 
JAKUB PLACHÝ 
VELKÁ KNIHA ČŮRÁNÍ  
 

+ (DENÍK MALÉHO POSEROUTKY) 
+ (TOM GATES) 

 
 
 
HOLČIČÍ VERZE, 5 - 15 let____________________________________ 
 
série DUHOVÁ KOUZLA - např. ŠAFRÁNKA, ŽLUTÁ VÍLA 
 
série MALÁ BALETKA - např. ELA A MAŠKARNÍ PLES 
 
CHRIS RIDDELL 
OTOLÍNA A ŽLUTÁ KOČKA 
NAŠTĚSTÍ (NE)MÁME MLÉKO 
 
BARBARA CANTINI 
MORTINA 
 
KEREKESOVÁ, MOLÁKOVÁ, SALMELA 
MIMI A LÍZA 
 
SUE MONGREDIEN 
PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM: Našlo se koťátko! 
 



MAJA LUNDE 
SNĚHOVÁ SESTŘIČKA 
 
SABINE LEMIREOVÁ / RASMUS BREGNHOI 
MIRA 1.,2. díl 
 
 
VERONIKA VÁLKOVÁ  
KOUZELNÝ ATLAS PUTOVÁNÍ ČASEM 
ARÁBIE: MEZI BEDUÍNY 
 
FINN-OLE HEINRICH 
RÁN FLYGENRINGOVÁ 
NEVÍDANÁ DOBRODRUŽSTVÍ SVÉHLAVÍNY S. - MOJE KRÁLOVSTVÍ NADRANC 
 
LUCY MAUD MONTGOMERY 
ANNA ZE ZELENÉHO DOMU 
 
RAINA TELGERMEIEROVÁ  
DUCHOVÉ  
SÉGRY 
ÚSMĚV 
 
STEVENSONOVÁ, ELLISOVÁ, WATTERSOVÁ, ALLEN 
ZÁLESKAUTKY LUMBERJANES 
 
JEAN CRAIGHEAD GEORGEOVÁ 
JULIE Z VLČÍ SMEČKY 
 
JACQUELINE WILSON  
VZDUŠNÉ ZÁMKY 
KATY  
SLADKÉ ČASY 
... 
 
MARIKO TAMAKIOVÁ 
JEDNO OBYČEJNÝ LÉTO  
 
A.AUDHILD SOLBERGOVÁ 
VÁLKA PROTI SUPERKRÁVÁM  
 
TEREZA JANIŠOVÁ  
ERILIAN, město čarodějů 
 
LENKA BLAŽEJOVÁ 
MOJE RUDÁ KNÍŽKA  
 
SIRI PETTERSEN 



série HAVRANÍ KRUHY:  ÓDINOVO DÍTĚ 
 
MARJANE SATRAPI 
PERSEPOLIS 


