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Almond, David

Autor / národnost: Almond, David
Kdy a kde žil / narozen: 1951/Velká Británie
Studia / profese: studia anglické a americké literatury
Zaměření tvorby: Tématem knih jsou příběhy pro děti, od předškoláků až po dospělé / pro děti: Rošťák
Oliver, Ema a kouzelná kniha, Prázdniny za všechny prachy, Česká služka, aneb, byla jsem au-pair.
Pro dospělé: Kalvárie, Klub radostí všedního dne.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je matkou tří dětí, má ráda své spisovatelské povolání.
Napsala více než 27 knih.

Almond, David: Hra na smrt
Praha: Mladá Fronta, 2010. – 168 s.
Stručně obsah: Třináctiletý Kit Watson je ve Stoneygate nový. Brzy se ale přidává k partě vrstevníků,
které vede zvláštní kluk John Askew. Hrají v opuštěných dolech hru na smrt – na koho padne los, ten
musí strávit noc v jámě vleže jako nebožtík a potom ostatním vyprávět o svých zážitcích. Kita hra
zasáhne obzvlášť silně – upadne do stavu bezvědomí a kolem sebe vidí přízraky dětí, které tu kdysi
zahynuly při důlním neštěstí. Jedno se jmenovalo stejně jako on…
Zdroj informací: http://www.kosmas.cz/knihy/157541/hra-na-smrt/, 7. 1. 2015
http://misrule.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/davidalmond.jpg, 7. 1. 2015
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Appelfed, Aharon

Autor/národnost: Appelfed Aharon , rumunská
Kdy a kde žil/narozen: 16. 2. 1932 dříve Rumunsko, dnes Ukrajina
Studia/profese: Hebrejská univerzita Izrael. Učitel hebrejštiny
Zajímavosti, záliby: literatura, historie- holocaust

Appelfeld, Aharon: O holčičce z jiného světa
V Praze: Albatros, 2014, 111str.
Stručně obsah: Je válka a židovští chlapci Adam a Thomas se musí ukrývat v lese a čekat, než bude ve
vesnici bezpečno a mámy si pro ně zase přijdou. Zásoby jídla se pomalu tenčí, příroda se s chlapci nemazlí
a hlad je nemilosrdný. Jako spásný anděl se zjeví holčička Mína. Není nakonec opravdu z jiného světa?
Dojemný dětský příběh cenami ověnčeného hebrejského autora o neobyčejné odvaze, hlubokém
porozumění a síle, která se skrývá tam, kde bychom ji někdy nečekali.

Zdroj:
http://www.albatros.cz/o-holcicce-z-jineho-sveta/ 7. 1. 2016
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Aharon_Appelfeld&prev=se
arch 15. 1. 2016
http://www.albatros.cz/o-holcicce-z-jineho-sveta/ 15. 1. 2016
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Bauer Michael, Gerard

Autor / národnost: Bauer Michael, Gerard
Kdy a kde žil/: 1955 / Austrálie
Studia / profese: učitel, spisovatel
Zaměření tvorby: knihy pro starší děti
Koníčky/ záliby/ zajímavosti ze života autora: četba, rodina, jeho tvorba překládána do mnoha jazyků
a oceněna řadou literárních cen
Neříkejte mi Izmael
Albatros 2011
Stručný obsah: Když se Izmael cítí mizerně, nic ho neodradí a neohroženě se postaví šikaně, pavoukům a
štírům, také bílé velrybě, a prožije nejhroznější, nejpodivnější, ale zároveň i nejbáječnější týden ve svém
životě.
Statečná a humorná kniha o zmužilosti a odvaze, debatním klání, fotbalu, klukovském přátelství i o tom, jak
se nezaleknout zastrašování. Kniha, při které se smějete nahlas!
Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/159393/nerikejte-mi-izmael/, 10. 2. 2015
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Gerard_Bauer&prev
=search, 10. 2. 2015
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Bořkovcová, Hana

Autor/ národnost: Bořkovcová, Hana / česká
Kdy a kde žil: 1927-2009/ Praha
Studia / profese: úřednice, spisovatelka
Zaměření tvorby: pro děti
Koníčky, záliby/ zajímavosti ze života: myšlenkový a citový svět dětí
Zakázané holky
Albatros 1995
Stručný obsah: Příběh dívky odehrávající se v období 2. světové války v Praze, popisující hrůzy
holocaustu. Příběh velkého přátelství a obětavosti.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Bo%C5%99kovcov%C3%A1, 10. 2. 2015
http://obrazky.cz/?q=hana+bo%C5%99kovcov%C3%A1&sourceid=szn-HP, 10. 2. 2015
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Bradbury, Ray

Autor/národnost: Bradbury Ray, Američan
Kdy a kde žil/narozen: 1920 – 2012, USA
Studia/profese: významný spisovatel sci-fi, o svém vzdělání říkal: "Knihovny mě vychovaly. Nevěřím
na vysoké školy a univerzity. Věřím v knihovny, protože většina studentů nemá žádné peníze. Dokončil jsem
střední školu v období krize a neměli jsme žádné peníze. Nemohl jsem jít na vysokou školu, tak jsem chodil
do knihovny tři dny v týdnu po dobu 10 let".
Zajímavosti, záliby: v mládí propadl magii- kouzlení, poté psaní, rodina, zvířata, byl odpůrcem počítačů,
internetu a nikdy neřídil auto

Bradbury Ray: Strom duchů
Praha, Plus 2015,133 stran
Halloween, noc před svátkem Všech svatých, se pro osm chlapců mění v podivuhodnou dobrodružnou pouť,
když se spolu statečně vydávají hledat svého kamaráda Pipkina. Ten byl tajemnou silou unesen
od strašidelného domu na kraji města. Při své cestě nocí se kluci stávají svědky exotických slavností
zemřelých. Zprvu se ocitnou v egyptské pyramidě, kde se právě koná ceremonie pohřbívání. A chlapci ke
svému zděšení zjistí, že balzamovanou mrtvolou není nikdo jiný než jejich hledaný kamarád. Při dalších
smutečních obřadech se postupně dozvídají, že v únosu Pipkina je skryt nečekaný smysl, jenž se dotkne
všech, kteří se vydali na cestu této tajuplné noci.
Zdroj:
https://www.kosmas.cz/knihy/210304/strom-duchu/ 7. 1.2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury 15.1.2016
http://www.albatrosmedia.cz/strom-duchu.html 15.1.2016
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Braunová, Petra

Autor / národnost: Braunová, Petra / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1967, Praha, žije v Praze
Studia / profese: SŠ ekonomická, sekretářka, au-pair, redaktorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tématem knih jsou příběhy pro děti, od předškoláků až po dospělé / pro děti: Rošťák
Oliver, Ema a kouzelná kniha, Prázdniny za všechny prachy, Česká služka, aneb, byla jsem au-pair.
Pro dospělé: Kalvárie, Klub radostí všedního dne.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je matkou tří dětí, má ráda své spisovatelské povolání.
Napsala více než 27 knih.
Česká služka, aneb, byla jsem au-pair / Čtení pro všechny generace
Praha: Albatros 2004
Stručný obsah: Autobiografický příběh 22leté P. Braunové jako au-pair ve Francii, zábavný pohled na
radosti a strasti v cizích rodinách!
Zdroj:
http://www.petrabraunova.cz/sourk_info2.htm, 9. 11. 2013
http://knihy.abz.cz/imgs/authors/F0095_big.jpg,9. 11. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/ceska-sluzka-aneb-byla-jsem-au-pair-5538, 9. 11. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/ceska-sluzka-aneb-byla-jsem-au-pair-5538, 9. 11. 2013
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Březinová, Ivona

Autor / národnost: Březinová, Ivona / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 v Ústí nad Labem, žije v Praze
Studia / profese: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem - obor dějepis - český jazyk, vyučovala na Literární
akademii J. Škvoreckého v Praze, předmět Tvůrčí psaní. Nyní je spisovatelkou na volné noze.
Zaměření tvorby: píše pro děti a mládež všech věkových kategorií. Je držitelkou mnoha literárních ocenění.
Napsala více než 48 knih.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je vdaná, má dvě dospělé dcery, má ráda přírodu
a zvířata, pořádá se zájemci o literaturu, setkávání v knihkupectví Fantazie v Praze.
Básník v báglu / dospívající čtenáři od 12 let
Praha: Albatros 2005
Stručný obsah: Tři rozdílné šestnáctileté spolužačky na dobrodružné a zábavné cestě po stopách básníka
Karla Hynka Máchy. Letní příběh tří moderních holek vzdává také hold romantickému básníkovi Máchovi i
kráse české krajiny, po které se toulají stejně jako před mnoha lety i on.
Další příběhy popularizující život spisovatelů: Nebreč, Báro (B. Němcová), Blonďatá Kerolajn (K. Světlá),
Blázniví donkichoti (po stopách Dona Qujiota ve Španělsku), Blbnutí s Oscarem (O. Wilde), Bojíš se,
Margito? (Margita Figuli - Slovensko).
Zdroj:
http://www.bookfan.eu/kniha/25186/Basnik-v-baglu 1. 6. 2013
http://www.ivonabrezinova.cz/start.htm 1. 6. 2013
http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/04/Ivona_Brezinova.jpg, 9. 11. 2013

str. 9

Březinová, Ivona

Autor / národnost: Březinová, Ivona / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 v Ústí nad Labem, žije v Praze
Studia / profese: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem - obor dějepis - český jazyk, vyučovala na Literární
akademii J. Škvoreckého v Praze, předmět Tvůrčí psaní. Nyní je spisovatelkou na volné noze.
Zaměření tvorby: píše pro děti a mládež všech věkových kategorií. Je držitelkou mnoha literárních ocenění.
Napsala více než 48 knih.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je vdaná, má dvě dospělé dcery, má ráda přírodu
a zvířata, pořádá se zájemci o literaturu setkávání v knihkupectví Fantazie v Praze.
Držkou na rohožce / dospívající mládež
Řitka: Daranus 2010
Stručný obsah: Právě mu bylo osmnáct a má pocit, že si toho v životě zatím moc neužil. Z doby, kdy byl
malý, si pamatuje jen hádky rodičů a hračku šaška, který vypadl z okna místo něj. A pak už jen děcák. Sedm
vnucených sourozenců od tří do sedmnácti let. Vopruz. Tři tety a strýc, kteří ho pořád k něčemu nutí. Aby si
po sobě uklidil, vynesl koš, umyl nádobí, chodil do učňáku. Vopruz, vopruz, vopruz! Ale teď bude všechno
jinak. Je dospělý. Je samostatný. Je nadržený na ženský i na život tam někde ve velkém městě. Myslí si, že
konečně začne doopravdy žít.
Zdroj:
http://www.ivonabrezinova.cz/start.htm, 1. 6. 2013
http://knihy.abz.cz/prodej/drzkou-na-rohozce 1. 6. 2013
http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/04/Ivona_Brezinova.jpg, 9. 11. 2013
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Březinová, Ivona

Autor / národnost: Březinová, Ivona / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 v Ústí nad Labem, žije v Praze
Studia / profese: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem - obor dějepis - český jazyk, vyučovala na Literární
akademii J. Škvoreckého v Praze, předmět Tvůrčí psaní. Nyní je spisovatelkou na volné noze.
Zaměření tvorby: píše pro děti a mládež všech věkových kategorií. Je držitelkou mnoha literárních ocenění.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je vdaná, má dvě dospělé dcery, má ráda přírodu
a zvířata, pořádá se zájemci o literaturu setkávání v knihkupectví Fantazie v Praze.
Pomeranče v podprsence / pro dospívající mládež
Praha: Fortuna Libri 2009
Stručný obsah: Příběh dvou sourozenců, kluka Medarda a holky Anděly s jejich starostmi s křestními jmény
a pubertou.
Zdroj: http://www.knizniarena.cz/kniha-pomerance-v-podprsence, 1. 6. 2013
http://www.ivonabrezinova.cz/start.htm, 1. 6. 2013
http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/04/Ivona_Brezinova.jpg, 9. 11. 2013
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Březinová, Ivona

Autor / národnost: Březinová, Ivona/ česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 v Ústí nad Labem, žije v Praze
Studia/profese: Pedag. fakulta Ústí nad Labem - obor dějepis - český jazyk, vyučovala na Literární
akademii J. Škvoreckého v Praze, předmět Tvůrčí psaní. Nyní je spisovatelkou na volné noze.
Zaměření tvorby: píše pro děti a mládež všech věkových kategorií. Je držitelkou mnoha literárních ocenění.
Napsala více než 48 knih.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Je vdaná, má dvě dospělé dcery, má ráda přírodu
a zvířata, pořádá se zájemci o literaturu setkávání v knihkupectví Fantazie v Praze.
Holky na vodítku: Jmenuji se Ester, Jmenuji se Alice, Jmenuji se Martina / trilogie o životě dívek
propadlých závislosti: herní automaty, drogy a anorexie
Praha: Albatros 2002, 2003
Stručný obsah: Trilogie o životě dívek propadlých závislosti: herní automaty, drogy a anorexie.
Poutavé čtení nejen pro dívky; autorka čerpala ze skutečného vyprávění dívek, které si prošly závislostmi.
Zdroj: http://www.ivonabrezinova.cz/start.htm, 1. 6. 2013
http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2010/04/Ivona_Brezinova.jpg, 9. 11. 2013
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Březinová, Ivona, editor
Autor / národnost: studenti Literární akademie J. Škvoreckého v Praze, Editor Březinová, Ivona
Kdy a kde žil / narozen:
Studia / profese:
Zaměření tvorby: horory
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora:
Autoři, kteří do knihy přispívali: Ladislav Karpianus, Hana Poláková, Tomáš Heřman, Ivana Musilová, Jiří
Holub, Zuzana Frantová Pomykalová, Kateřina Hejlová Šípková, Martin Strnad, Tomáš Tvrdý

Název knihy: Zuby nehty
Praha: Albatros 2007
Stručný obsah: Soubor povídek Zuby nehty je cílen především na děti (od 12 let), ale zaujme zcela
zaručeně i dospělého čtenáře. Každá z devatenácti hrůzostrašných povídek pracuje s originálními, dosud
nevídanými a nečtenými motivy. Reaguje na silnou poptávku českých dětí po strašidelných příbězích,
kterých je na našem trhu stále málo a v drtivé většině se jedná o literaturu překladovou, jejíž témata jsou
dětem vzdálená. Kniha patřila mezi nejoblíbenější dětské knihy v anketě SUK 2008.
Zdroj: http://www.hlavanehlava.cz/zuby-nehty/, 1. 6. 2013
http://sotkoviny.cz/userfiles/image/plakat_zuby_nehty_ukazkovy_blog.jpg, 11. 11. 2013
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Burdová, Michaela

Autor / národnost: Burdová, Michaela / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1989, Příbram
Studia/profese: SŠ ekonomická, nyní spisovatelka
Zaměření tvorby: Její tvorba se vyznačuje typickými prvky fantasy literatury: fiktivními světy, fantazijními
bytostmi (draci, elfové atd.) a kouzly.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Kromě psaní se také věnuje kreslení a malbě. Miluje
rekreační potápění a zvířata, ráda čte a to především fantasy literaturu.
Křišťály moci / pro čtenáře od 12 let
Praha: Fragment 2010
Stručný obsah: Vítejte v Mianthilii, čarovné zemi elfů! Síly dobra a zla stojí proti sobě! Temní a Bílí elfové se
dávají do boje o sedm křišťálů moci, jejichž prostřednictvím je možné ovládnout celý svět. Dle proroctví
může křišťály najít a získat pouze obyčejná venkovská dívka Neilin, která však o svém poslání nic netuší.
Dívky se snaží zmocnit Temný elf Izgraël, proti kterému stojí bojovník bílých elfů Arwin.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michaela_Burdov%C3%A1, 1. 6. 2013
http://www.fragment.cz/prehled/knihy-pro-deti-a-mladez/fantasy-sci-fi-horory/kristaly-moci/kristaly-mocizrada-temneho-elfa-s85167377, 1. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/kristaly-moci-zrada-temneho-elfa-44582, 1. 6. 2013

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Burdov%C3%A1_Michaela.jpg, 11. 9. 2013
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Colfer, Eoin

Autor / národnost: Colfer, Eoin / irská
Kdy a kde žil / narozen: 1965, Dublin
Studia / profese: učitel, nyní spisovatel
Zaměření tvorby: fantasy příběhy s hrdinou Artemisem Fowlem (nadprůměrně inteligentní chlapec
s nadpřirozenými schopnostmi) a pro dospělé píše detektivní romány.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Cestování s rodinou po cizích zemích a psaní fantasy.
Seznam přání / pro náctileté
Praha: Albatros 2006
Stručný obsah: Meg byla obyčejná dívka, dokud jí nezemřela matka a otčím jí nezačal krutě
znepříjemňovat život. Meg se mu rafinovaně pomstí, ale domů se vrátit nemůže a ocitne se ve špatné
společnosti a na šikmé ploše. Po nepovedeném přepadení penzisty přijde o život ukáže se však, že její duše
je vzácný případ: zlo a dobro v ní jsou v naprosté rovnováze a není tedy jasné, zda má přijít do pekla nebo
do nebe. Meg tedy dostane šanci vrátit se na zem a vysloužit si nebe tím, že pomůže právě onomu
přepadenému důchodci splnit jeho přání. Netuší ovšem, že s ním poleze přes zeď fotbalového stadionu,
ocitne se s ním v oblíbené televizní talkshow a podnikne ještě celou řadu šíleností. A celou tu dobu peklo
dělá, co může, aby mu Megina dušička neunikla Zábavné čtení pro milovníky černého humoru a fantasy.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eoin_Colfer, 1. 6. 2013
http://www.bookfan.eu/kniha/39768/Seznam-prani, 1. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/seznam-prani-9792, 9. 11. 2013
http://2.bp.blogspot.com/_LPPfbJ8pZeQ/SuBqpU9uHdI/AAAAAAAAA4Y/soJYtpu3Psw/s1600h/Eoin_Colfer.jpg, 11. 9. 2013
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Erml, Richard

Autor/národnost: Erml Richard a Erml Taši (syn), česká
Kdy a kde žil/narozen: 1. 6. 1961 Praha
Studia/profese: divadelní kritik, redaktor, dramaturg, cestovatel
Zajímavosti, záliby: Tibet, divadlo, literatura, rodina,

Erml Richard; Erml,Taši: Panker a já v hustym Ladaku: velkej trek v Malym Tibetu
Praha: Eminent, 2010, 140str.
Stručný obsah: Hlavním hrdinou knihy je třináctiletý český kluk s tibetským jménem Taši. V raném dětství
býval často sám – maminka věčně v Tibetu, táta po divadlech. Kreslil si a psal komiksy. V roce 2008 jej
rodiče vzali v létě do indického Ladaku, nazývaného Malý Tibet. Tašiho cestovní deník stál na počátku této
knihy o dospívání a o cestě do neznámé země s podivuhodnou kulturou a krajinou. V nejcitlivějším věku
začínající puberty se ocitl nejen v naprosto cizím prostředí, ale také na rozcestí, neboť vedle buddhisticky
zaměřené maminky se objevil tátův kamarád a „bejvalej panker“ Jarda, jehož životní přístup Tašiho
provokuje. Jakkoli buddhismus a pankerství nestojí proti sobě, pod povrchem tohoto cestopisu pro kluky,
holky i jejich rodiče probíhá nenápadný boj o dětskou duši…
Zdroj:
http://katalog.kfbz.cz/documents/470411, 15. 1. 2016
https://www.kosmas.cz/knihy/158287/panker-a-ja-v-hustym-ladaku/ 7. 1. 2016
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Fišarová, Michaela

Autor / národnost: Fišarová, Michaela / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1975
Studia / profese: studium na PF UK, DAMU / herečka
Zaměření tvorby: knihy pro dívky
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: herectví, divadlo Natěsno
Nikolina cesta / od 12 let pro dívky
Praha: Albatros 2012
Stručný obsah: Nikola to doma nemá jednoduché. Táta je po smrti a s máminým přítelem Zdeňkem zrovna
nevycházejí. Ještě že má mladšího brášku Martina, který ji má rád a se kterým si báječně rozumí. A taky
paní Stoklasovou, která Martínka občas pohlídá, aby mohla Nikola do školy, kam už takhle moc nechodí.
Jednou ale paní Stoklasová dostane infarkt. Martínek je zrovna u ní, zavolá jí záchranku a zachrání jí život.
Paní Stoklasová mu za to chce splnit jedno přání - a Martínek si přeje, aby mohla Nikola jet na lyžák…
Zdroj:
http://www.beletrie.eu/knihy/nikolina-cesta.html, 1. 6. 2013
http://www.sms.cz/osoba/michaela-fisarova, 1. 6. 2013
http://www.kinobox.cz/data/osobnosti/170x250x1/michaela-fisarova.jpg, 11. 11. 2013
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Fombelle, Timothée de

Autor / národnost: Fombelle, Timothée de / francouzská
Kdy a kde žil / narozen: 1973 Francie / Paříž
Studia / profese: : profesor literatury / spisovatel, režisér
Zaměření tvorby: Fantasy pro děti
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Divadlo
Tobiáš Lolness 1. díl Život ve větvích, 2.díl Elíšiny oči / pro náctileté
Praha: Baobab 2007
Stručný obsah: Velký dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr! Kniha
o křehkosti světa a o lidské statečnosti, strhující příběh, který je už dnes řazen po bok klasikům dětské
dobrodružné literatury.
Zdroj: http://www.baobab-books.net/timothee-de-fombelle, 1. 6. 2013
http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/fombelle_timothee_de.jpg, 11. 11. 2013
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Frenchová, Jackie

Autor / národnost: Frenchová, Jackie / australská
Kdy a kde žil / narozen: 1953
Studia / profese: spisovatelka
Zaměření tvorby: tvorba především pro děti ,ale i pro dospělé cca 102 knih
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: historie, redaktorka v rozhlase
Hitlerova dcera / pro náctileté/
Praha: Mladá fronta 2009
Stručný obsah: Mark, Ben, Anna a Malá Tracey hrají každý den při čekání na školní autobus zajímavou hru
na vyprávění historek. Jednoho dne začne Anna s příběhem, který není ani pohádkový, ani veselý jako ty
předešlé, ale vyvolává u Marka řadu otázek. Je to příběh o dceři německého diktátora Adolfa Hitlera. Co
když opravdu existovala? Jaká byla? A kdyby Markův otec byl jako Hitler, mohl by ho mít rád? Anna na
Markovo naléhání pokračuje každý den ve vyprávění a na konci strhujícího příběhu odhalí nečekanou
pravdu.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_French, 1. 6. 2013
http://www.bookfan.eu/kniha/69410/Hitlerova-dcera, 1. 6. 2013
http://img.databazeknih.cz/images/72_/7220/jackie-french-1953.jpg, 11. 11. 2013
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Fučíková, Renáta

Autor / národnost: Fučíková, Renáta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 / Praha
Studia / profese: VŠ uměleckoprůmyslová / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, píše životopisy o osobnostech z historie naší země a sama příběhy píše
i ilustruje. Napsala a ilustrovala knihu Historie Evropy – Největší původní vydavatelský projekt pro děti
a mládež, na 447 stranách přehled dějin Evropy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina, umění. Je držitelkou řady tuzemských
a zahraničních ocenění.
Jakub a hvězdy / četba od 10 let
Praha: Mladá fronta 2015
Stručný obsah: Od nepaměti lidé pozorují hvězdy, seskupují je v souhvězdí, dávají jim jména a vymýšlejí si
k nim příběhy. Stejně si v této knize vymýšlejí příběhy i rodiče malého Jakuba, aby mu pomohli rozhodovat
se v životě správně. Spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková se inspirovala kulturami z celého světa, aby
vytvořila zcela novou mytologii vážící se ke dvanácti znamením zvěrokruhu
Zdroj: http://www.kniha.cz/jakub-a-hvezdy/d-301222/, 10. 2. 2015
http://www.databazeknih.cz/autori/renata-fucikova-5397, 11. 6. 2013
http://i.mlp.cz/noRW_photodisplay/a4/6593_a492dc2eba6d527f7ab2b3be409cb6cf.jpg , 11. 11. 2013
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Funkeová, Cornelia

Autor / národnost: Funkeová, Cornelia / německá
Kdy a kde žil / narozen: 1958, Německo, žije v Hamburku
Studia / profese: Pedagogika a grafika / ilustrátorka
Zaměření tvorby: fantastická tvorba pro děti
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Bývá označována jako německá Rowlingová. Své knihy si
sama ilustruje.
Inkoustové srdce / pro náctileté
Praha: Knižní klub, 2005
Stručný obsah: Knihvazač Mortimer Folchart je milovníkem knížek a nadšenou čtenářkou je i jeho dcera
Meggie. Mortimer (Mo, jak Meggie říká otci) má navíc neobyčejný talent: když nahlas předčítá, zhmotní se
postavy z příběhu v našem světě - ovšem zároveň se někdo odtud ztratí. Tak kdysi zmizela v dobrodružné
knize jménem Inkoustové srdce Meggiina maminka.
Jedné deštivé noci se v domě Folcherových objeví neznámý muž jménem Prašprst, doprovázený kunou
s růžky – a Meggie, aniž to tuší, se proto octla na začátku dlouhé cesty plné překvapivých zvratů, která ji
dovede až do doupěte hrdlořezů - postav z knížky Inkoustové srdce –, kteří nyní žijí v reálném světě.
V závěru zůstává téměř jenom na Meggie, aby zvrátila jejich kruté záměry.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/cornelia-funke-3812, 1. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/inkoustovy-svet-inkoustove-srdce-11462, 1. 6. 2013
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Gaarder, Jostein

Autor / národnost: Gaarder, Jostein / norská
Kdy a kde žil / narozen: 1952 / Oslo
Studia / profese: vysokoškolský učitel filozofie a teologie / spisovatel
Zaměření tvorby: Pojednává o základních otázkách lidské existence a nabádá čtenáře k tomu, aby
neztráceli schopnost okouzlení ze světa kolem nich.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Dějiny a filozofie
Dívka s pomeranči / od 12 let
Praha: Albatros 2004
Stručný obsah: Oduševněle napsaný zamilovaný příběh, který osloví čtenáře všech věkových kategorií. V
průběhu jednoho večera, během něhož 15letý hrdina Georg čte dopis od svého otce, probíhá před jeho
očima celý příběh. Georgův otec zemřel před jedenácti lety, ale jeho dopis byl nalezen teprve nyní. Vedle
líčení prostého příběhu lásky, pokládá otec synovi nejednoduché otázky, které se dotýkají samotné podstaty
lidské existence.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jostein_Gaarder, 1. 6. 2013
http://www.bookfan.eu/kniha/24603/Divka-s-pomeranci, 1. 6. 2013
http://i2.listal.com/image/195927/600full-jostein-gaarder.jpg, 11. 11. 2013
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Gaarder, Jostein

Autor / národnost: Gaarder, Jostein / norská
Kdy a kde žil / narozen: 1952 / Oslo
Studia / profese: vysokoškolský učitel filozofie a teologie / spisovatel
Zaměření tvorby: Pojednává o základních otázkách lidské existence a nabádá čtenáře k tomu, aby
neztráceli schopnost okouzlení ze světa kolem nich.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Dějiny a filozofie
Jako v zrcadle, jako v hádance / od 12 let
Praha: Albatros 1999
Stručný obsah: Dívka Cecilka je těžce nemocná. Nechce si ale připustit, že už se neuzdraví, a nechce to
dovolit přiznat ani ostatním členům rodiny. Potom se u ní objeví anděl, který si s ní povídá, hraje, poslouchá
ji, ptá se na život lidí na zemi, bere ji ven na sáňky a lyže, když v noci rodiče spí – a Cilka si pomalu
uvědomuje, že její smrt je na téhle zemi nevyhnutelná. Učí se od anděla, jak se odpoutat, jak se rozloučit,
jak se těšit na svět, který se před ní otvírá.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jostein_Gaarder, 1. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/jako-v-zrcadle-jen-v-hadance-11470, 1. 6. 2013
http://i2.listal.com/image/195927/600full-jostein-gaarder.jpg, 11. 11. 2013
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Gale, Eric Kahn

Autor/ národnost: Gale, Eric Kahn / USA
Kdy a kde žil: současný autor / Chicago
Studia / profese: spisovatel, scénárista
Zaměření tvorby: tvorba pro starší děti
Koníčky, záliby/ zajímavosti ze života: divadlo, muzikály
Deník třídního otloukánka / Jota 2013
Stručný obsah: Příběh o Erikovi, který byl do šesté třídy normální, průměrný kluk, ale z nějakého
nevysvětlitelného důvodu z něj parta tří kluků udělala Pošuka. Dokonce i jeho nejlepší přítel, s nímž
kamarádí už od první třídy, se postaví proti němu. Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem právě on,
a dojde mu to až ve chvíli, kdy se dozví o Knize šikany – tajemném průvodci, který učí Jak dělat potíže, aniž
by ses do nich sám namočil; jak řídit školu a být Někdo. A taky, jak vybrat Pošuka – jedince, jenž se stane
tím nejtrapnějším z nejtrapnějších. Eric Haskins zatím zůstává Pošukem, ale je předurčen k tomu, aby
na nejnižší pozici společenského žebříčku nezůstal navždy.

Zdroj:http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.imdb.com/name/nm4588561/&prev=se
arch, 10. 2. 2015
http://www.knihcentrum.cz/denik-tridniho-otloukanka/d-129911/, 10. 2. 2015
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Gier Kerstin

Autor/národnost: Gier Kerstin , německá
Kdy a kde žil/narozen: 1966, Německo
Studia/profese: diplomovaná pedagožka, spisovatelka, píše romány pro ženy a dívky, fantasy
Zajímavosti, záliby: rodina, zvířata, domov
Gierová Kerstin: Rudá jako rubín
Praha, CooBoo 2012, 334 s.
Stručný obsah: Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn zrovna snadné.
Jednoho dne se s ní zatočí svět a ona se rázem ocitne ve známé ulici, jenže téměř sto let před svým
narozením. Vzápětí pochopí, že tím největším rodinným tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit,
jaké nebezpečí člověku hrozí, když se zamiluje napříč časem.
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/168446/ruda-jako-rubin/, 7.1.2016
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/kerstin-gier-2980 15.1.2016
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Gordon, Roderick

Autor / národnost: Gordon, Roderick / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1960/ Londýn
Studia / profese: finanční poradce / spisovatel
Zaměření tvorby: fantasy
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Archeologie a paleontologie.
Ztracený svět v podzemí / čtenáři od 12 let
Praha: Fragment 2008
Stručný obsah: Čtrnáctiletý Will Burrows to ve škole nemá lehké, už jeho světlá kůže je signál, že může být
okopáván ze všech stran. Chester pro změnu trpí nepříjemným ekzémem, a tak patří do stejné kategorie
jako Will. Není divu, že ti dva se dají dohromady, aby se mohli společně bránit šikaně. Mimo školu zůstávají
spolu - a Will Chestera bere tam, kde mu je dobře, a kde se vyzná, totiž do londýnského podzemí.
Zdroj: http://vitejte-v-podzemi.blog.cz/1012/ztraceny-svet-v-podzemi, 3. 6. 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Roderick_Gordon, 14. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f7/Roderick_Gordon.jpg, 11. 11. 2013
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Horák, Ondřej

Autor/národnost: Horák,Ondřej, česká
Kdy a kde žil/narozen: 1976 České Budějovice
Studia/profese: redaktor novin, časopisu Tvar, kuchař, skladník
Zajímavosti, záliby: sport, literatura, gastronomie

Horák Ondřej, Franta Jiří: Proč obrazy nepotřebují názvy
Praha, Raketa: v produkci nakladatelství Labyrint, 2014
Stručný obsah: Kniha vede dětského čtenáře k důležitému poznání, že hodnota uměleckého díla nespočívá
v řemeslné dokonalosti, ale zachytit svět nově a tím ho vlastně opětovně stvořit a objevit. Publikace poprvé
představuje nejvýznamnější období historie výtvarného umění snadno pochopitelnou a zábavnou formou. V
knize naleznou navíc napínavý detektivní příběh v komiksové podobě a obrazový rejstřík slavných umělců a
jejich děl. Kniha získala ocenění Magnesia litera 2015 - Litera za knihu pro děti a mládež.
Zdroj: http://knihy.heureka.cz/proc-obrazy-nepotrebuji-nazvy_2/?ppcbee-adtextvariant=Se+slevou&gclid=CjwKEAiAzuK0BRCW4tiLpJT8TISJADV8cw9hjfSAofmpUA8K233zFJkdNcwr2PdhP7xjHyota9z2BoCkvDw_wcB#ng:0695d6dd20c5fdfbe91
82ad92a113a29, 15. 1. 2016
http://www.iliteratura.cz/Clanek/34345/horak-ondrej-franta-jiri-proc-obrazy 15. 1. 2016
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/ondrej-horak-50593,15. 1. 2016
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Hughes, Gregory

Autor/národnost: Hughes Gregory, anglická
Kdy a kde žil/narozen: Liverpool, Velká Británie
Studia/profese: Vystudoval vysokou školu, ale pracoval v moha profesích – kuchař, potápěč,
spisovatel
Zajímavosti, záliby: cestování, příroda, žije v Kanadě

Hughes, Gregory: Sundej mi měsíc
Praha : Albatros, 2013, 251 stran
Stručný obsah: Představuju vám Krysu. Je jí deset, tancuje, hraje fotbal, jezdí na kole a nebojí se
gangsterů. Já jsem její brácha. Jednou předpověděla, že náš táta umře. Bohužel se trefila, jako ostatně dost
často, a tak jsme vzali batohy a kola a vyrazili z Winnipegu, to je v Kanadě, až do New Yorku, protože tam
máme strejdu. Je to dlouhá cesta a my cestou potkali pár divných lidí a taky jednoho rappera, spali jsme v
parku, prodávali pašovaný hodinky...
Zdroj: http://knihy.abz.cz/imgs/products/img_347388_orig.jpg, 15. 1.2016
https://www.kosmas.cz/knihy/188841/sundej-mi-mesic/, 7. 1. 2016
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.theguardian.com/books/2010/nov/01/gregory
-hughes-unhooking-the-moon&prev=search , 15. 1. 2016
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Kopl, Petr

Autor/národnost: Kopl Petr, česká
Kdy a kde žil/narozen: 2. 6. 1976 Třebíč
Studia/profese: Obchodní akademie Jihlava, nyní grafik
Zajímavosti, záliby: komiksy, divadlo, ilustruje knihy V. Válkové
Kopl, Petr: Procitnutí, KOMIKS
Praha, Fragment, 2012, 126 str.
Stručný obsah: Trpíte nočními můrami, strachem ze tmy, nebo nespavostí? TENTO KOMIKS NENÍ NIC
PRO VÁS! Martin Lafetka donedávna patřil k těm nebohým náctiletým, kteří se chtějí za každou cenu
odlišovat od okolí. Snad by raději zemřel, jen aby byl zajímavý. Ale pozor na přání! Když se probudíte v
márnici se znamením věčnosti na hrudi a duchové začnou vstávat z hrobů, tajemné síly světa živých i
mrtvých se budou přetahovat o vaši duši, dali byste cokoli za to, abyste aspoň chvíli byli zase normální. To je
však jen začátek Martinovy pravé schopnosti se brzy projeví. (komiks)
Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/hororland-procitnuti, 15. 1. 2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Kopl 15.1.2016, 15. 1. 2016
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Krolupperová, Daniela

Autor / národnost: Krolupperová, Daniela / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1969 / Praha
Studia / profese: UK Praha / redaktorka, překladatelka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorbu pro děti a mládež nám předkládá v umělecko-naučné poloze. Témata –
od českého jazyka po historii, fantasy atd. Proč mluvíme česky?, Společenstvo klíčníků, Zákeřné keře.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, cestování, český jazyk.
Magdalena Dobromila Rettigová: Tajný deník její schovanky / čtenáři od 12 let
Praha: Albatros 2006
Stručný obsah: Jak viděla slavnou autorku kuchařek a neochvějnou vlastenku malá osiřelá holčička?
Dočtete se to v jejím tajném deníku. Lojzička si totiž všímala všeho, co se kolem ní šustlo, a tak poznáte, jak
byla autorka slavné kuchařské knihy laskavá a přísná zároveň, jak všechny recepty zkoušela na svém
manželovi a jak byla nešťastná, když jí někdo ukradl dlouho připravovanou sbírku receptů.
Další z řady krátkých životopisů slavných osobností nahlížených s laskavou ironií a obohacených dobovými
reáliemi.
Zdroj: http://www.czechlit.cz/autori/krolupperova-daniela, 3. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/131861/magdalena-dobromila-rettigova.-tajny-denik-jeji-schovanky/, 3. 6. 2013
http://www.czechlit.cz/res/data/053/008091_04_069056.jpg?seek=1320679573, 11. 11. 2013
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Lowry, Lois

Autor/národnost: Lois Lowry, americká
Kdy a kde žil/narozen: 1937, Havaj, USA
Studia/profese: spisovatelka pro děti
Zajímavosti, záliby: Lois Lowry píše o komplikovaných tématech tak, aby je děti pochopily, mezi její témata
patří např. smrt, rasismus, vražda nebo holokaust.

Spočítej hvězdy
Praha: Argo, 2015
Kniha světoznámé americké autorky zavede čtenáře do Dánska v době druhé světové války.
Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují. Válečné hrůzy však náhle a brutálně
vtrhnou do jejich života, když Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž
Židovka a ocitá se v ohrožení života. Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství dánských
občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských obyvatel království tím, že je převezli přes moře do
neutrálního Švédska.
Zdroj: http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=570092/, 11. 1. 2016
http://www.adweek.com/galleycat/lois-lowry-wins-the-best-of-brooklyn-inc-award/79214/, 11. 1. 2016
http://www.cbdb.cz/autor-38685-lois-lowry/, 11. 1. 2016
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Marzi, Christoph

Autor / národnost: Marzi, Christoph / německá
Kdy a kde žil / narozen: 1970 Mayen / Saarbrucken
Studia / profese: Studium ekonomie / učitel ekonomie a spisovatel
Zaměření tvorby: fantasy
Koníčky/záliby/zajímavost ze života autora: Rodina, cestování, historie.
Název knihy: Malfuria / čtenáři od 10 let
Praha: Fragment 2008
Stručný obsah: Hrdinkou příběhu je dospívající dívka Catalina Soleado, která žije ve městě u mistra kreslíře
map, u něhož se tomuto řemeslu učí jako velmi nadaná žáčka. Je ale sama, otec zemřel, a matka ji
v Barceloně zanechala u mistra a zmizela neznámo kde. Catalina ale má jistá tajemství, spíše schopnosti,
o kterých nikomu nic raději neříká, dokáže mluvit s větrem, který se jmenuje El Cuento. "Malfuria" je velmi
sugestivně popsaný příběh o záchraně života, na pozadí fantazie.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Christoph_Marzi, 3. 6. 2013
http://www.knihovnice.cz/recenze/marzi-c-malfuria-tajemstvi-zpivajicicho-mesta.html , 3. 6. 2013
http://www.christoph-marzi.de/images/CMarzi.JPG, 11. 11. 2013
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Mikael, Ollivier

Autor / národnost: Mikael, Ollivier / francouzská
Kdy a kde žil / narozen: 1968 Versailles / Paříž
Studia / profese: studium hudby a filmu / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež, detektivní příběhy, sci-fi, romány i životopis zpěváka Bruce
Springsteena.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Hudba, film.
Život k sežrání / četba od 12 let
Praha: Baobab 2010
Stručný obsah: Autor vtipně a lehce vypráví příběh kluka, který ví, co chce, dokonce ví, kde dělá chyby, a o
to víc ho iritují rady okolí. Zprostředkovává čtenářům pocity "tlouštíka" a především trápení i radost plynoucí
z rozhodnutí držet dietu. Je tloušťka opravdu takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu
poruší? A bude život poté krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román o francouzském
"metráčkovi" současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to
nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě a snech.
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/154644/zivot-k-sezrani/, 3. 6. 2013
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27097/ollivier-mikael-zivot-k-sezrani, 3. 6. 2013
http://www.mikaelollivier.com/images/photos/mikael/MOllivier2011(Marc%20Mameaux).jpg, 11. 11. 2013
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Míková, Marka

Autor / národnost: Míková, Marka / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1959 České Budějovice / Praha
Studia / profese: loutkoherečka / moderátorka, spisovatelka, režisérka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež, živelné a hravé vyprávění příběhu s prvky fantazie.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, zpěv, dabing.
JO537 / četba pro náctileté
Praha: Baobab 2009
Stručný obsah: Všednost každodenního života školáka Josefa symbolizuje skutečnost, že se mu až dosud
nezdál žádný sen. Ten první však zcela převrátí stereotyp jeho existence naruby. Záhadný sen, opakující se
zjevování násilnických mužů, pomatené stařenky a černého psa se mísí a zmnožují, nacházejí své místo
dokonce v počítačové hře, kterou Josef hraje. Josef musí přemoci vlastní strach, prokázat důvtip i fyzickou
zdatnost, aby dokázal odhalit viníky automobilové nehody, při níž byl zraněn jeho dědeček. Na této cestě je
posilován poutem rodinné sounáležitosti a pomoc mu solidárně prokazuje i opuštěný pes.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Hor%C3%A1kov%C3%A1 , 3. 6. 2013
http://www.iliteratura.cz/Clanek/25891/mikova-marka-jo537, 3. 6. 2013
http://www.radioservis-as.cz/archiv07/22_07/images/22_01.jpg, 11. 11. 2013
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Myracleová, Lauren

Autor / národnost: Myracleová, Lauren / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1959 Brevard / USA
Studia / profese: studium angličtiny a psychologie / učitelka na SŠ a spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro náctileté dívky, vyprávění formou deníku, zábavné. Ve své tvorbě se také
zabývá tématem homosexuality, šikany a alkoholismu.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, sociální problematika.
Třináct / četba pro náctileté
Brno: Jota 2010
Stručný obsah: Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné série navazuje na populární tituly DESET,
JEDENÁCT a DVANÁCT, ale pobaví vás i zcela samostatně. Viki má totiž nezapomenutelný smysl
pro humor a její kuráž a optimistický pohled na svět jsou nakažlivé. Viki Perryová má konečně úžasných
třináct!
A v tomto zásadním roce svého života zažije opravdu pozoruhodné věci mimo jiné okusí první pořádný
polibek, nechá si růst vlasy kvůli dobročinnosti, uvědomí si, jak je důležité mít kamarádky na život a na smrt,
a v okamžiku, kdy si její kluk až podezřele hodně všímá jisté dívky s kroužkem v nose, všem ukáže, že má
zdravé sebevědomí a ví, co chce.
A ani doma u Perryů není nouze o vzrušení, neboť sestra Sandra končí studia, šestiletý bráška
se rozkoukává po "velkém" světě, máma čeká neplánované miminko a je neustále v jednom kole, zatímco
táta se snaží svými tradičními vtípky vzbudit úsměv na rtech každého člena Perryovic rodinky.
Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/trinact-13, 3. 6. 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Lauren_Myracle, 3. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/trinact-13-neobycejny-denik-obycejne-holky-47194, 9. 11. 2013

str. 35

Neff, Ondřej

Autor / národnost: Neff, Ondřej / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1945 Praha / Praha
Studia / profese: studium novinařiny / novinář, spisovatel sci-fi
Zaměření tvorby: Tvorba sci-fi povídek, románů, vydavatel internetového deníku Neviditelný pes,
přepracovává (převypravuje do čtivé češtiny) díla Julese Verna.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Fotografování, zájem o Japonsko, zvířata a životní
prostředí
Dva roky prázdnin / četba od 12 let
Praha: Albatros 2011
Stručný obsah: Verne v knize zpracoval napínavý příběh patnácti chlapců, kteří měli vyjet na prázdninový
výlet jachtou na moře. Během příprav k vyplutí v Aucklandu na Novém Zélandu odešla posádka na břeh a
loď s chlapci na palubě se díky nedopatření dostala na moře. Zde byla hroznou bouří zahnána přes celý
Pacifik k břehům neobydleného ostrova, kde ztroskotala. Jejich prázdninový výlet se protáhl na dlouhé dva
roky. Nakonec se vrátili šťastně domů.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dva_roky_pr%C3%A1zdnin , 3. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Neff , 3. 6. 2013
http://i.idnes.cz/08/063/gal/JAZ240c39_28KS_2_neff_FOTO_MAFA_DAVID_NEFF.jpg, 11. 11. 2013
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Nepil, František

Autor / národnost: Nepil, František / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1922 – 1995 / Praha
Studia / profese: SŠ, propagační referent / moderátor, spisovatel, scénárista, rozhlasový fejetonista
Zaměření tvorby: Tvorbu věnoval dětem, pokračoval v tradici psaní jako Václav Čtvrtek, psal také
humoristické povídky pro dospělé a dodnes je oblíbeným autorem
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Chalupaření, zvířata, rodina.
Srpen s Bejbinkou / četba od 13 let
Horní Bříza: Granát 2000
Stručný obsah: Humorné vyprávění o cestě do Jugoslávie, v 60. letech 20. století. Bejbinka je auto, stará
PRAGOVKA BABY, a autor ve vyprávění popisuje strastiplnou cestu k moři. Brilantní humor!
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Nepil , 3. 6. 2013
http://www.spisovatele.cz/frantisek-nepil , 3. 6. 2013
http://literarni-cajovna.wz.cz/img/nepil_frantisek.jpg, 11. 11. 2013
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Noelová, Alyson

Autor / národnost: Noelová, Alyson / americká
Kdy a kde žil / narozen: Kalifornie / USA
Studia / profese: stevardka / spisovatelka
Zaměření tvorby: Velmi známá tvorba fantasy pro mládež
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Literatura, rodina.
Napořád 1. díl, Modrý měsíc 2. díl / četba od 13 let
Praha: Argo 2011
Stručný obsah: Šestnáctiletá Ever přišla při automobilové nehodě o celou rodinu a sama se dlouho
pohybovala na prahu mezi životem a smrtí. Když procitla z kómatu, zjistila, že slyší myšlenky ostatních lidí
a vidí jejich auru. Jenže Ever ze svého nově nabytého daru radost nemá. Cizí myšlenky na ni dotírají
na každém kroku a ona se stále víc uzavírá před světem. Okolní hlasy se snaží přehlušit muzikou burácející
ze sluchátek, která skoro nesundává z uší.
Všechno se však změní, když potká Damena.
Zdroj: http://www.daemon.cz/autor/7395/noel-alyson , 3. 6. 2013
http://www.daemon.cz/kniha/14987/noel-alyson--modry-mesic , 3. 6. 2013
http://4.bp.blogspot.com/_0IWtjeAufUg/TK3urfqIcUI/AAAAAAAAACw/mCp88CRP74g/s1600/alysonnoel.jpg,
11. 11. 2013
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Paolini, Christopher

Autor / národnost: Paolini, Christopher / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1983 Kalifornie USA
Studia / profese: Byl vyučován doma svými rodiči a už jako dítě psal příběhy. Dnes je spisovatelem
Zaměření tvorby: Fantasy. Knihu Eragon napsal jako patnáctiletý. Následují další díly: Eldest, Brisingr,
Inheritance.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Četba, vážná hudba, příroda.
Eragon / četba od 12 let
Havlíčkův Brod: Fragment 2004
Stručný obsah: Vypráví o mladíkovi Eragonovi, který nalezne kouzelný kámen, z něhož se vyklube dračí
mládě a jeho obyčejný život se převrátí naruby ze dne na den. Je nucen převzít odpovědnost za osud
království, v němž vládne zlý a krutý král Galbatorix. Vypravuje se na cestu se svým učitelem Bromem
a zažívá spoustu dobrodružství.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Christopher_Paolini, 5. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eragon, 5. 6. 2013
http://www.ebook-zdarma.wz.cz/obrazky/paolini.jpg, 11. 11. 2013
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Pilátová, Markéta

Autor / národnost: Pilátová, Markéta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1973 Kroměříž / Praha
Studia/profese: studium FF Olomouc – hispanistka, redaktorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba se dotýká otázek současného světa, je tvořena specifickým vypravěčským stylem.
Tvoří pro děti i dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, cestování.
Kiko a tajemství papírového motýla / četba od 11 let
Praha: Meander 2010
Stručný obsah: Jemné vyprávění o japonské holčičce, která si hledá nové kamarády v Čechách, překvapí
několika dalšími rozměry: Knížka pojednává o tom, jak se rodí přátelství, o schopnosti komunikovat, o
křehké kráse japonských skládaček origami.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Pil%C3%A1tov%C3%A1 , 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/155333/kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla/ , 5. 6. 2013
http://media.novinky.cz/493/194931-top_foto1-9rpmh.jpg?1362340804 , 9. 11. 2013
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Pojkarová, Kateřina

Autor/ národnost: Pojkarová, Kateřina / česká
Kdy a kde žil/ narozen: 1980 / Pardubice
Studia / profese: vysokoškolská učitelka
Zaměření tvorby: fantasy
Koníčky /záliby/ zajímavosti ze života autora: četba, středověk, práce s mladými lidmi
Zapomnění / četba od 10 let
Beletris 2013
Stručný obsah: Sředověká fantasy, hlavní hrdinka Kayla musí zvládnout náročný rytířský výcvik, na kterém
záleží osud celého panství. Zapomnění je skvělá historická fantasy ze středověku, která bude bavit jak
mládež, tak dospělé. Jen nevím, co na to řeknou chlapci, jelikož je děj psán z pohledu dívky, tak se kniha dle
mého názoru hodí spíše pro „slabší“ pohlaví. Jinak je to však příjemné počtení, kde si užijete napětí i
myšlenky postav.
Zdroj:
http://literarnikoutek.blogspot.cz/2014/01/recenze-zapomneni-katerina-pojkarova.html, 10. 2. 2015
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Poláček, Karel

Autor / národnost: Poláček, Karel / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1892 Rychnov nad Kněžnou - 1945 Gleiwitz (popraven nacisty v koncentračním
táboře)
Studia / profese: novinář / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro dospělé a děti, český humorista, novinář.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, přátelé z novinářského prostředí, sport.
Bylo nás pět / četba od 10 let
Praha: Albatros 2000
Stručný obsah: Bylo nás pět je humoristický román, ve kterém autor vzpomíná na své dětství v Rychnově
nad Kněžnou. Vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou je školák Petr Bajza. Kniha je poměrně volným
sledem jednotlivých příhod a dobrodružství, jež potkávají vypravěče a jeho čtyři kamarády: Čeňka Jirsáka,
Antonína Bejvala, Édu Kemlinka a Josefa Zilvara z chudobince (chudobinec je kolektivní charitativní
ubytování pro chudé).
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pol%C3%A1%C4%8Dek , 5. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylo_n%C3%A1s_p%C4%9Bt_(rom%C3%A1n), 5. 6. 2013
http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/polacek_karel1.jpg, 5. 6. 2013
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Priestley, Chris

Autor / národnost: Priestley, Chris / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1958, žije v Norfolku
Studia / profese: ilustrátor / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro starší děti a dospělé, dobrodružné příběhy s prvky hororu.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, četba, malování.
Příšerné příběhy strýce Montaguea 1.díl Praha Argo 2011 / četba od 13 let
Stručný obsah: Strýc Montague žije osaměle, jen se svým tajuplným sluhou. Třebaže cesta k jeho
ponurému starému domu vede hlubokým strašidelným lesem, malý Edgar svého příbuzného rád navštěvuje.
Strýc má totiž nepřebernou zásobu hrůzostrašných historek. Jenže čím víc jich chlapec vyslechne, tím víc
se cítí nesvůj. Ve vzduchu visí cosi zlověstného. Mlha venku houstne, v domě panuje čím dál větší zima
a ozývají se v něm podivné zvuky. Odkud strýc všechny ty historky zná a proč ve svém sídle uchovává
předměty, které v nich sehrály neblahou roli? Edgar nakonec zjistí, že strýcův život má svou velmi temnou
stránku, která je strašlivější, než si vůbec dokázal představit.
Zdroj: http://www.argo.cz/knihy/154539/priserne-pribehy-stryce-montaguea/ , 5. 6. 2013
http://www.geekzine.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/ChrisPriestley.jpg, 11. 11. 2013
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Priestley, Chris

Autor / národnost: Priestley, Chris / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1958, žije v Norfolku
Studia / profese: ilustrátor / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro starší děti a dospělé, dobrodružné příběhy s prvky hororu.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, četba, malování.
Příšerné příběhy z černé lodi. Praha Argo 2011 / četba od 13 let/
Stručný obsah: Vypravěčem strašidelných historek je mladý námořník, který se uprostřed bouřlivé noci
objeví v málo navštěvované krčmě. Jeho vyprávění jsou povětšinou zasazena do uzavřeného prostoru lodi,
kde se hrůza šíří rychleji a nelze před ní uniknout. Setkáváme se s přízraky, piráty i mořskými netvory; dojde
však i na zjevení mnohem strašlivější, než o jakých se zdává v nejhorších snech. Kdo je vlastně onen
námořník, který umíněně trvá na tom, že všechny jeho historky se skutečně odehrály? V závěru je tato
záhada rozluštěna, a nejen tato: ale čtenář by byl možná raději, kdyby se některé věci dozvědět nemusel…
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/priserne-pribehy-z-cerne-lodi-95573, 9. 11. 2013
http://www.geekzine.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/ChrisPriestley.jpg, 11. 11. 2013
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Priestley, Chris

Autor / národnost: Priestley, Chris / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1958, žije v Norfolku
Studia / profese: ilustrátor / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro starší děti a dospělé, dobrodružné příběhy s prvky hororu.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, četba, malování.
Příšerné příběhy z temného tunelu. Praha, Argo, 2012 / četba od 13 let/
Stručný obsah: Třetí várka "příšerných příběhů" se tentokrát veze po kolejích, v kupé strašidelného vlaku.
Robert Harper cestuje z otcovského domu do internátní školy. Poprvé jede sám vlakem; kupé, do kterého se
posadil, se postupně zcela zaplní. Vlak náhle zastaví, právě před tunelem, a Robert nedokáže zjistit, proč
nejedou dál. Všichni v kupé usnuli, až na krásnou a trochu podivnou dámu, která sedí naproti Robertovi. Dají
se do řeči; dáma pak chlapci začne vyprávět děsivé příběhy, při kterých stydne krev v žilách. Roberta během
vyprávění kdoví proč přemáhá spánek. Dokáže se mu ubránit? A dojede do cílové stanice?
Zdroj: http: //www.databazeknih.cz/autori/chris-priestley-24257, 5. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/priserne-pribehy-priserne-pribehy-z-temneho-tunelu-131572, 9. 11. 2013
http://www.geekzine.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/ChrisPriestley.jpg, 11. 11. 2013
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Procházková, Iva

Autor / národnost: Procházková, Iva / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1953 / žije v Praze
Studia / profese: Gymnázium / spisovatelka, scénáristka
Zaměření tvorby: Tvorba především pro děti. Autorka obdržela řadu literárních ocenění. Píše německy
a česky (žila v Německu). Tvoří i pro dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, zvířata, příroda.
Nazí / četba od 14 let
Litomyšl: Paseka 2009
Stručný obsah: Nazí je román o dospívání. Horké léto, Berlín, ochočená evropská příroda na českosaském
pomezí – to jsou kulisy příběhu, který není vyprávěn zrovna lineárním způsobem. Pět mladých lidí se –
každý jinak – ocitlo na rozcestí. Ať chtějí nebo ne, musejí se rozhodnout, kudy dál. Jejich cesty se někdy
protínají, někdy běží paralelně, jindy se míjejí. Aniž by o tom věděli, kladou si identické otázky, řeší podobné
problémy. Vlastně jde o příběhů pět, které ale teprve dohromady dávají smysl a vypovídají o jedné jediné
veličině, známé i neznámé: dnešní dozrávající generaci.
Zdrojí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Proch%C3%A1zkov%C3%A1, 5. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/nazi-21122, 5. 6. 2013
http://img.radio.cz/pictures/c/spisovatele/prochazkova_iva1.jpg, 11. 11. 2013
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Procházková, Iva

Autor / národnost: Procházková, Iva / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1953 / žije v Praze
Studia / profese: Gymnázium / spisovatelka, scénáristka
Zaměření tvorby: Tvorba především pro děti. Autorka obdržela řadu literárních ocenění. Píše německy
a česky (žila v Německu). Procházková za své hrdiny často volí outsidery, v nichž doutná skrytá jiskra. Tvoří
i pro dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, zvířata, příroda.
Uzly a pomeranče
Litomyšl: Paseka 2009
Stručný obsah: Kniha o statečnosti, odpovědnosti a o první lásce, jedním slovem o dospívání. Čtrnáctiletý
Darek se potýká s problémy vlastními jeho věku, k nimž patří nejistota a vnitřní zmatek, starosti s první
láskou, hledání nových pozic v kontextu rodiny i společnosti. Darkovu životní situaci komplikuje skutečnost,
že matka zemřela a nezaměstnaný otec hledá únik v alkoholu… Čtivá, zábavná a dojemná, a přitom
nesentimentální. Velkou roli v příběhu hrají koně jako symbol nespoutanosti i jako smutek z odcházejícího
dětství.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Proch%C3%A1zkov%C3%A1, 5. 6. 2013
http://ivaprochazkova.com/unos-domu/, 11. 11. 2013
http://img.radio.cz/pictures/c/spisovatele/prochazkova_iva1.jpg, 11. 11. 2013
http://www.iliteratura.cz/Clanek/28925/prochazkova-iva-uzly-a-pomerance, 17. 11. 2013
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Ransome, Arthur

Autor / národnost: Ransome, Arthur / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1884 – 1964 Manchester
Studia / profese: Studium přírodovědy, námořní důstojník / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, dobrodružné autentické příběhy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Jachting, cestování.
Boj o ostrov / pro náctileté
Praha: Albatros 1998
Stručný obsah: příběh, ve kterém se prázdninová hra u jednoho z jezer v tzv. Jezerní oblasti (Lake District)
v severozápadní Anglii změní s přispěním dětské fantazie (a za porozumění rodičů) na boj o malý ostrov
Divokých koček, který leží uprostřed jezera. Mezi dětmi se tak zrodí přátelství na mnoho let. Ransome ve
své knize dále vypráví o životě ve stanovém táboře, o boji s pirátem kapitánem Flintem (strýc Amazonek Jim
neboli James Turner), o plachtění na jezeře a o celé řadě dalších příhod, které spolu Vlaštovky a Amazonky
zažívají.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ransome, 5. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boj_o_ostrov, 5. 6. 2013
http://www.theweeweb.co.uk/images/authorspics/20031007110625.jpg, 5. 6. 2013
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Scott, Michael

Autor / národnost: Scott, Michael / irská
Kdy a kde žil / narozen: 1959, žije v Dublinu
Studia / profese: Prodejce starých a vzácných knih / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba fantasy, pohádky a strašidelné příběhy pro děti i dospělé
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, mytologie, cestování.
Alchymista – Tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela, 1. díl (dalších pět následuje) / četba od 12 let
Praha: Knižní klub 2007
Stručný obsah: Nikolas Flamel žil ve 14. století ve Francii a říká se, že objevil tajemství věčného života.
Když zemřel, byla jeho hrobka nalezena údajně prázdná. Možná že nalezl recept na elixír života v knize
starodávných kouzel a stále žije. Během let se stal ochráncem a strážcem knihy mága Abrhama, která mu
nejen propůjčila dlouhověkost, ale také ho hmotně zabezpečila. S její pomocí je schopen vyrábět zlato z
obyčejných kovů nebo drahokamy z obyčejných kamenů. Naneštěstí se kniha může stát v nepravých rukou
tou nejmocnější zbraní proti lidstvu a celému světu. Přesně tak ji hodlá použít i Dr. John Dee, který knihu
ukradne a jediní, kteří mohou zachránit katastrofě, jsou dvojčata Josh a Sofie.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Scott, 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/169382/alchymista/, 5. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Mike_promo_pic.jpg/220px-Mike_promo_pic.jpg,
11. 11. 2013
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Seton, Ernest Thompson

Autor / národnost: Seton, Ernest Thompson / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1860 - Velká Británie / 1946 USA
Studia / profese: Studium malířství / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a dospívající – skauting.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Skauting.
Dva divoši / od 12 let
Praha: Albatros 1990
Stručný obsah: Dva divoši je kniha popisující příběh mladého chlapce Yana, který touží poznat přírodu
a žít jako Indián. V kanadské přírodě prožívá svá dobrodružství spolu se svým kamarádem Samem. Kniha je
rozdělena do tří částí: Yan v Glenyanu, Sanger a Sam a V lese.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Thompson_Seton, 5. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dva_divo%C5%A1i, 5. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Ernest_Thompson_Seton.jpg, 11. 11. 2013
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Sís, Petr

Autor / národnost: Sís, Petr / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1949 v Brně / žije v USA
Studia/profese: Ilustrátor, spisovatel, filmař
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež, kde se zabývá historií, osobnostmi a událostmi, které je třeba si
připomínat, velmi zdařilou čtivou a ilustrovanou formou.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Sedmkrát obdržel Cenu The New York Times, v roce 1987
za nejkrásnější knížku pro děti. V roce 2012 získal Cenu Hanse Christiana Andersen
Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou / četba od 12 let
Praha: Labyrint 2007
Stručný obsah: Zcela ojedinělá kniha, která malým čtenářům přibližuje dobu komunismu, léta 1948 - 1989,
kdy za „železnou oponou“ v Československu žili, pracovali a snili obyčejní lidé. Velmi očekávaný projekt
v New Yorku usazeného českého výtvarníka a spisovatele. Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks
a autentické obrazové deníky.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_S%C3%ADs, 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/136842/zed-jak-jsem-vyrustal-za-zeleznou-oponou/, 5. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Sv%C4%9Bt_knihy_2009__Petr_S%C3%ADs.jpg/220px-Sv%C4%9Bt_knihy_2009_-_Petr_S%C3%ADs.jpg, 11. 11. 2013
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Sowa, Marzena

Autor / národnost: Sowa, Marzena / polská
Kdy a kde žil / narozen: 1979 v Polsku / žije ve Francii
Studia/profese: Studium grafického designu, komiksu / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro dospívající mládež. Její přítel je Savoia Sylvain, který ilustruje formou komiksu
její texty.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Malování, cestování.
Marzi / četba od 13 let
Praha: Plus 2012
Stručný obsah: Marzi, polská Marjánka, působí v komiksovém světě už několik roků jako vyslanec.
Zastupuje polské děti a nejspíš i všechny děti z někdejšího východního bloku. Marzi vznikla z vyprávění
o dětství tenkrát na Východě.
Zdroj:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marzena_Sowa&prev=/searc
h%3Fq%3Dsowa%2Bmarzena%26hl%3Dcs%26biw%3D1920%26bih%3D888, 5. 6. 2013
http://www.bookfan.eu/autor/91132/Marzena-Sowa, 5. 6. 2013
http://www.culture.pl/image/image_gallery?uuid=ff97e437-0bd0-407c-89aacc1edfc0c70c&groupId=10162&t=1350052452722, 11. 11. 2013
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Stiefvaterová, Maggi

Autor / národnost: Stiefvaterová, Maggi / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1981 USA
Studia / profese: Studium historie / spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba fantasy romány pro mládež.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Psaní, hudba, umění. Má ráda stará auta.
Mrazení (1. díl), Váhání (2. díl), Splynutí (3. díl). Praha, Argo 2010, 2011 / četba od 14 let
Stručný obsah: Romance mezi vlkodlaky. Něžný milostný příběh prodchnutý působivou melancholií
a tragikou.
V lesích kolem amerického městečka Mercy Falls u kanadských hranic žijí vlci. Jednoho dne stáhnou
z houpačky u nedalekého domu malou Grace. Pokoušou ji, ale vlk se žlutýma očima ji odtáhne do bezpečí.
Od té doby dívku vlci fascinují, zvlášť její zachránce. Když o několik let později vlci napadnou Graceina
spolužáka, chlapi z městečka vezmou pušky a uspořádají na ně hon. Ještě ten večer najde Grace
na verandě svého domu postřeleného chlapce se žlutýma očima. Je to její vlk. Sam žije dva životy…
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maggie_Stiefvaterov%C3%A1, 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/151868/mrazeni/, 5. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Maggie_Stiefvater.jpg/250pxMaggie_Stiefvater.jpg, 11. 11. 2013
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Štulcová, Renata

Autor / národnost: Štulcová, Renata / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1969 Rakovník / žije v Litoměřicích
Studia / profese: Studium UK Praha / učitelka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvora pro děti a mládež, se zaměřením na historii, mýty a fantasy příběhy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie.
Mojmír / četba od 12 let
Praha: Albatros 2010
Stručný obsah: Vydejte se s Mojmírem, vnukem krále Čingischána, na dlouhou cestu plnou nástrah a
nebezpečí! Strastiplné putování dvanáctiletého chlapce a jeho přátel vede z moravského Vlčnova až
do Mongolské říše, kde vládnou Čingischánovi potomci. Během cesty se Mojmír naučí nakládat se svými
dary – umí číst myšlenky, rozumí rostlinám i živočichům a léčí rukama. Přijme svůj osud a naplní dávnou
věštbu? Zvolí správnou cestu a zachrání Evropu?
Zdroj: http://www.renatastulcova.cz/bio.htm, 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/155964/mojmir-cesta-praveho-krale/, 5. 6. 2013
http://www.czechlit.cz/res/data/031/005821_04_047596.jpg?seek=1272010397, 11. 11. 2013
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Štulcová, Renata

Autor / národnost: Štulcová, Renata / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1969 Rakovník / žije v Litoměřicích
Studia / profese: Studium UK Praha / učitelka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvora pro děti a mládež, se zaměřením na historii, mýty a fantasy příběhy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie.
Růže a krokvice / četba od 12 let
Praha: Albatros 2010
Stručný obsah: Uvolněte křídla své fantazii a zavítejte do Prahy z dob Otce vlasti! Jeho synu Václavovi je
patnáct, Petr Parléř staví Kamenný most (s mosteckou věží) i svatovítský chrám a své mistrovství předává
nadaným učedníkům, včetně mladého králevice. Především se ale stanete svědky napínavého pátrání
po zdroji záhadné záře nad Hradem, romantické lásky pekaře Matěje a mincmistrovy dcery panny Dorotky,
několikrát narazíte na bezhlavého templáře, zúčastníte se rytířského klání a odhalíte tajemství posvátného
meče knížete Václava.
Zdroj: http://www.renatastulcova.cz/bio.htm, 5. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/147268/ruze-a-krokvice/, 5. 6. 2013
http://www.czechlit.cz/res/data/031/005821_04_047596.jpg?seek=1272010397, 11. 11. 2013
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Telgemeier Raina

Autor/národnost: Telgemeier Raina , americká
Kdy a kde žil/narozen: 26. 5. 1977 San Francisco, USA
Studia/profese: výtvarná škola School of Visual Arts New York
Zajímavosti, záliby: významná karikaturistka, autorka mnoha grafických románů

Telgemeier Raina: Drama
Praha, CooBoo, 2015, 233 stran, KOMIKS
Stručný obsah: Citlivý i humorný grafický román založený na skutečné životní zkušenosti autorky.
Patří k tomu nejlepšímu, co může současná komiksová tvorba dospívajícím čtenářům a čtenářkám
nabídnout. Získal mimo jiné Eisnerovu cenu, tedy "komiksového Oscara", a ocitl se na samém
vrcholu žebříčku bestsellerů deníku New York Times.
Zdroj: http://www.cooboo.cz/kniha/drama, 15. 1. 2016
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Raina_Telgemeier&prev=s
earch 15. 1. 2016
https://www.kosmas.cz/knihy/207719/usmev/ , 15. 1. 2016
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Tolkien, John Ronald Reuel

Autor / národnost: Tolkien, John Ronald Reuel / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1892-1973, Velká Británie
Studia / profese: filolog a univerzitní profesor / jazykovědec, spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba hrdinské fantasy. Velmi známý autor příběhů ze světa hobitů, elfů a země
Středozemě.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Psal pohádky pro své děti, ovládal řadu cizích jazyků.
Pán prstenů / četba od 12 let
Praha: Mladá fronta 2001
Stručný obsah: V dávných dobách vykovali elfští kováři prsteny moci, netušili však, že Temný pán Sauron
dal vyrobit ještě jeden prsten, který měl vládnout všem. Spojené armády lidí a elfů nakonec Saurona porazily
a prsten mu odňaly, tato magická věc se však ztratila, aby po mnoha letech padla do rukou Bilba Pytlíka.
Trilogie Pán prstenů vypráví o nebezpečné cestě Bilbova příbuzného Froda, který musí opustit ospalou
vesničku Hobitín v Kraji a vydat se na nebezpečnou cestu přes celou Středozem k Puklinám osudu, aby
zničil Prsten, a zmařil tak Sauronovy temné plány.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien, 5. 6. 2013
http://knihy.abz.cz/prodej/spolecenstvo-prstenu, 5. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Tolkien_1916.jpg/250px-Tolkien_1916.jpg , 11.
11. 2013

str. 57

Toman, Marek

Autor / národnost: Toman, Marek / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1967 Praha
Studia / profese: Studium filozofie / publicista, překladatel, spisovatel
Zaměření tvorby: V tvorbě pro děti přibližuje dětem historii naší země. Píše poezii a prózu pro dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Cestování, poezie, překlady.
Můj Golem / četba od 12 let
Praha: Argo 2009
Stručný obsah: Můj Golem se odehrává v pražském Židovském městě konce 16. století. Patnáctiletý Jakub
navštěvuje dům zázračného rabína, aby s ním studoval. Má si vzít za ženu rabínovu dceru Leu, je ale z
předem dohodnutého sňatku nesvůj. V domě za zdí ghetta bydlí křesťanská dívka Klára, se kterou si Jakub
přes zeď vyměňuje kresby. Židé s křesťany se pozorují, zkoumají i nenávidí. Když dojde k ohrožení
Židovského města, rabín vytvoří ochránce Židů – Golema. Příběh přináší novou verzi představy, co Golem
vlastně byl. Základní otázkou knihy ovšem zůstává, jak vyjít s druhými lidmi, a to uvnitř své komunity i mimo
ni.
Zdroj: http://www.czechlit.cz/autori/toman-marek/, 5. 6. 2013
http://www.argo.cz/knihy/150571/muj-golem/, 5. 6. 2013
http://img.databazeknih.cz/images/44_/4484/marek-toman.jpg, 9. 11. 2013

str. 58

Towsendová, Sue

Autor / národnost: Towsendová, Sue / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1946 Leicester
Studia / profese: dělnice / spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež. Humoristicky laděné příběhy dospívání 13letého chlapce
Adriena Molea. Pro dospělé humoristické povídky s na aktuální dění kolem nás.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina. V roce 20009 oslepla.
Tajný deník Adriena Molea / četba od 11 let
Praha: Mladá fronta 2003
Stručný obsah: Třináct a tři čtvrtě roku starý muž jako vypravěč příběhu rodiny z počátku osmdesátých let.
V deníkových zápisech se tu odrážejí nejen domácí trable, ale i problémy britské společnosti. Mluví se tu
o vážných věcech - avšak mluví se o nich s nádherným anglickým humorem, s rafinovaným kouzlem
svérázného klukovského pohledu na lidi a svět.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sue_Townsendov%C3%A1, 5. 6. 2013
http://oxfordliteraryfestival.org/images/author/Sue_Townsend_credit_Ben_McMillan_hi_res_web.jpg, 5. 6.
2013
http://www.kosmas.cz/knihy/106652/tajny-denik-adriana-molea/, 5. 6. 2013
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Válková Veronika

Autor / národnost: Válková Veronika, česká
Kdy a kde žil / narozen: 28. 8.1970, Praha
Studia / profese: FFUK Praha, profesorka na gymnáziu
Zajímavosti, záliby: historie, chalupaření

Terezínské ghetto: Vlak do neznáma
Praha: Grada, 2013. – 160 s.
Stručný obsah: Už podruhé za sebou přenese Báru atlas do minulosti uprostřed noci. Tentokrát se
ocitla v naprosto pustém městě. Na ulicích ani živáčka, žádné okno nesvítí, auta tu nejezdí... Bára se
postupně dozvídá, že se ocitla v židovském ghettu za druhé světové války. Když dostanou její
kamarádi transportní lístky, rozhodne se Bára, že odjede s nimi.
Zdroj:
http://katalog.kfbz.cz/documents/505039?back=http%3A%2F%2Fkatalog.kfbz.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dglo
bal%26q%3Dvlak%2Bdo%2Bnezn%25C3%25A1ma%23%3Ftype%3Dglobal%26q%3Dvlak%2520do%2520
nezn%25C3%25A1ma%26pageNumber%3D1%26id%3DYDevBgxNS1WpEehsXhxygQ%26pageSize%3D1
0%26sorting%3Ddefault&group=505039,192710,449463 ,15.1.2016
http://www.kosmas.cz/knihy/185360/terezinske-ghetto/ , 6. 1. 2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veronika_V%C3%A1lkov%C3%A1 , 15. 1. 2016
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Vašíček, Arnošt

Autor / národnost: PhDr. Arnošt Vašíček / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1953 / Šenov (na Moravě), Lipůvka
Studia / profese: Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, obor Filmová a televizní žurnalistika
Zaměření tvorby: spisovatel, záhadolog, scenárista
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Jeho hlavním zájmem jsou záhady, avšak zabýval se i
námořním jachtingem a zúčastnil se tří námořních expedicí. Během svých cest za záhadami navštívil mnoho
zemí, kde hledá mimo jiné i důkazy o mimozemských civilizacích na Zemi. Sám se také snaží
rozluštit Ďáblovu bibli ve svém díle s názvem Tajemství Ďáblovy bible.

Zajatci Ďáblova chřtánu
Praha: Edice ČT, 2014. – 160 s.
Stručný obsah: Ztracený chlapec, nebezpečný lupič, podivínský badatel, přitroublý policista a jeskyně
skrývající hrozivé tajemství. David a Klára si chtěli jen vyzvednout pár věcí z chaty rodičů. Netušili, že
některým místům je lépe se vyhnout. Dobrodružný příběh plný záhad a děsivých odhalení.
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/192070/zajatci-dablova-chrtanu/, 7. 1. 2015
http://mediamania.tyden.cz/obrazek/201409/54290b9fa39e4/vasicek-5429158f94c3d.jpg, 7. 1. 2015
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Verne, Jules

Autor / národnost: Verne, Jules / francouzská
Kdy a kde žil / narozen: 1828-1905 Francie
Studia / profese: Studium práv / právník, spisovatel
Zaměření tvorby: Zakladatel žánru vědeckofantastické literatury
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, cestování, technika
Tajuplný ostrov / četba od 12 let
Praha: Albatros 1988
Stručný obsah : Za americké občanské války „Severu proti Jihu“ uprchne balónem z jižanského zajetí
skupina pěti seveřanů vedená Cyrusem Smithem. Jejich balón je větrnou smrští zahnán nad moře, kde je
zničen, a uprchlíci se zachrání na pustém ostrově v jižním Tichém oceánu, 2000 km od nejbližšího
obydleného místa, ostrovů Polynésie. Po zajištění holého života využijí trosečníci všech svých vědeckých
a technických znalostí a přírodních podmínek ostrova k vybudování pohodlného sídla.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne, 6. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/tajuplny-ostrov-44701, 6. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/archive/6/6d/20061004172921!Jules_verne.jpeg, 6. 6. 2013
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Vopěnka, Martin

Autor / národnost: Vopěnka, Martin / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1963 Praha
Studia / profese: Studium ČVUT / spisovatel, publicista, ekolog, cestovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro dospělé a děti. Zabývá se filozofickými otázkami o současném světě, ekologií,
vztahů rodičů a dětí.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, ekologie, literatura, cestování, hory.
Spící město (následuje 2. a 3. díl Spící spravedlnost a Spící tajemství) / četba od 12 let
Praha: Fragment 2011
Stručný obsah: Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče spí a kde začíná
nemilosrdný boj o přežití dětí ve světě ostatních dospělých… Sourozenci Kryštof, dvojčata Emma a Kristýna
a nejmenší Samuel se ocitli v přesně v tomto městě a v zoufalé situaci. Jak rodiče probudit, netuší. Co
způsobilo tu záhadu také ne. Pátrání ukáže, že v celém městě jsou vzhůru jen děti.
Zdroj: http://www.czechlit.cz/autori/vopenka-martin/, 6. 6. 2013
http://neoluxor.cz/detske/spici-mesto-61564/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=do25C&utm_campaign=3-Detske, 6. 6. 2013
http://www.czechlit.cz/res/data/026/005353_04_043563.jpg?seek=1272010394, 11. 11. 2013
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Werich, Jan

Autor / národnost: Werich, Jan / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1905 – 1980 Praha
Studia / profese: Gymnázium / Herec, dramatik, scénárista
Zaměření tvorby: Tvorba divadelních her, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy
a poválečné české divadelní kultury, spisovatel, psal pohádky pro děti a dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Divadlo, cestování, humor.
Fimfárum / četba od 10 let
Praha: Albatros 2003
Stručný obsah: Fimfárum je kniha sedmnácti humoristických pohádek. Literárně se jedná o umělé pohádky
stojící na přelomu mezi pohádkou a lidovým vyprávěním. Knihu ilustroval Jiří Trnka. Většina byla filmově
zpracována. Některé samostatně jako např. Koloběžka První (1984), Tři veteráni (1983) atd., jiné v rámci
celovečerních filmů nazvaných podle knihy Fimfárum Jana Wericha (2002), Fimfárum 2 (2006) a Fimfárum Do třetice všeho dobrého (2011).
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich, 6. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fimf%C3%A1rum_(kniha), 6. 6. 2013
http://www.supermusic.sk/obrazky/220606_werich.jpg, 6. 6. 2013
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Wilsonová, Jacqueline

Autor / národnost: Wilsonová, Jacqueline / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1945 Velká Británie
Studia / profese: spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, ale píše i detektivky a rozhlasové hry.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Psala již od dětství příběhy a sen být spisovatelkou se jí
splnil.
Zlaté srdce Tracy Beakerové / četba od 10 let
Praha: BBart 2010
Stručný obsah: Začalo to na Valentýna Na Skládce, tedy v dětském domově, slaví všichni svátek svatého
Valentýna, ale Tracy Beakerové připadají všechna ta přáníčka a dárečky sentimentální a trapná dokud sama
také nedostane dárek! Malý Péťa by s ní totiž rád chodil, a proto se rozhodne, že jí dá velmi drahocenný
přívěšek po babičce zlaté srdce. Tracy je nadšená musí mít obrovskou cenu! Třeba by ho mohla prodat za
spoustu peněz nebo ho vyměnit za něco ještě lepšího! Může se stát, že se i Tracy Beakerová zamiluje?
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Wilsonov%C3%A1 , 6. 6. 2013
http://knihy.abz.cz/prodej/zlate-srdce-tracy-beakerove , 6. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Jacqueline_Wilson.JPG , 11. 11. 2013
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Zapletal, Miloš

Autor / národnost: Zapletal, Miloš / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1930 / Prostějov
Studia / profese: Tělovýchovná fakulta Praha / spisovatel, redaktor
Zaměření tvorby: Tvorbu je zaměřená na skauting a sestavil kvalitní encyklopedie her pro děti a mládež,
které jsou oblíbené v zahraničí.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Skauting, sport, rodina.
Lovec hvězd / četba od 12 let
Praha: Albatros 1970
Stručný obsah: Přátelství chlapce a děvčete, které přerůstá v první lásku. Námět, patřící k evergreenům
literatury pro teenagery, se odehrává na pozadí otevřeného vesmíru. Ústřední postavou příběhu je
středoškolský student Ivan, který se věnuje amatérské astrologii.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zapletal, 6. 6. 2013
http://www.databazeknih.cz/knihy/lovec-hvezd-137180, 6. 6. 2013
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTn-3pU4sT5T22l6iy6awu_971gWcq_CtQKRsIYwZWMbAw3hOy_A, 11. 11. 2013
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Zapletal, Miloš

Autor / národnost: Zapletal, Miloš / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1930 / Prostějov
Studia / profese: Tělovýchovná fakulta Praha / spisovatel, redaktor
Zaměření tvorby: Tvorbu je zaměřená na skauting a sestavil kvalitní encyklopedie her pro děti a mládež,
které jsou oblíbené v zahraničí.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Skauting, sport, rodina.
Název knihy: Soví jeskyně / četba od 13 let
Ústí n. L.: Severočes. nakl. 1989
Stručný obsah: Kniha vypráví příběh tří patnáctiletých chlapců, kteří se vydají sami společně pěšky
z Ještědu do Českosaského Švýcarska k Soví jeskyni. Na svém putování prožívají různá dobrodružství a učí
se porozumět přírodě. Dílo se stalo klasikou pro mladé i odrostlé čtenáře se zájmem o pobyt v přírodě,
dobrodružství, skauting. V nemálo čtenářích právě tento zájem probudila
Zdrojí: http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zapletal, 6. 6. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C3%AD_jeskyn%C4%9B, 6. 6. 2013
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTn-3pU4sT5T22l6iy6awu_971gWcq_CtQKRsIYwZWMbAw3hOy_A, 11. 11. 2013
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Zevinová, Gabrielle

Autor / národnost: Zevinová, Gabrielle / americká
Kdy a kde žil / narozen: 1977 USA
Studia / profese: Studium literatury na Harvardu / spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba příběhů s fantasy prvky pro dospívající mládež a dospělé.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, hudba, literatura.
Někde jinde / četba od 14 let
Praha: Mladá fronta 2009
Stručný obsah: Liz Hallová se ve svých patnácti letech ocitla Jinde. Žije se tu podobně jako na Zemi, ale
vlastně úplně jinak. Lidé zde nestárnou, ba naopak. Liz ale stárnout chce. Chce, aby jí bylo šestnáct, chce si
udělat řidičský průkaz, chce dodělat školu. Bude se však muset smířit s tím, že to není možné, a že bude
muset odteď žít zcela jiným životem. Tedy, dá se vlastně mluvit o životě?
Zdroj:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Zevin&prev=/searc
h%3Fq%3Dzevin%2Bgabrielle%2Bwikipedie%26hl%3Dcs%26biw%3D1920%26bih%3D955, 6. 6. 2013
http://yareviews.wikispaces.com/file/view/gz.jpg/34611663/gz.jpg, 6. 6. 2013
http://knihy.abz.cz/prodej/nekde-jinde-1, 6. 6. 2013
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Krolupperová, Daniela

Autor / národnost: Krolupperová, Daniela / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1969 / Praha
Studia / profese: UK Praha / redaktorka, překladatelka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorbu pro děti a mládež nám předkládá v umělecko-naučné poloze. Témata – od
českého jazyka po historii, fantasy atd. Proč mluvíme česky?, Společenstvo klíčníků, Zákeřné keře.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Rodina, cestování, český jazyk.
Proč mluvíme česky?
Praha: Mladá fronta 2011
Stručný obsah: Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Co jsou to mrtvé jazyky? Jaké existují
druhy písem? Co se dá vidět jazykohledem a co je uloženo ve slovomorně? To a spoustu jiných věcí o
jazyce, řeči a písmu se děti dozví prostřednictvím dvou děvčátek Veroniky a Viktorky a malého cara, který je
vezme na pohádkový výlet do Říše češtiny.
Zdroj: http://www.czechlit.cz/autori/krolupperova-daniela/, 3. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/163462/proc-mluvime-cesky/, 6. 6. 2013
http://www.czechlit.cz/res/data/053/008091_04_069056.jpg?seek=1320679573, 11. 11. 2013
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Fučíková, Renáta

Autor / národnost: Fučíková, Renáta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 /Praha
Studia / profese: VŠ uměleckoprůmyslová / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, píše životopisy o osobnostech z historie naší země a sama příběhy píše
i ilustruje. Napsala a ilustrovala knihu Historie Evropy – Největší původní vydavatelský projekt pro děti
a mládež, na 447 stranách přehled dějin Evropy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina, umění.
Antonín Dvořák / četba od 10 let/
Praha: Práh 2011
Stručný obsah: Kniha o Antonínu Dvořákovi vypráví mladým čtenářům příběh hudebního génia, o kterém
lze bez nadsázky říci, že je nejslavnějším Čechem. Byl autorem nejhranějších skladeb v dějinách hudby,
vychoval celou generaci svých následovníků v Čechách i ve Spojených státech, je symbolem české kultury
pro celý svět. Obrazy a stručná vyprávění nás provedou životními osudy pokorného a prostého člověka,
který nade všechnu slávu miloval svou rodinu a svůj domov.
Zdroj:
http://www.databazeknih.cz/autori/renata-fucikova-5397, 11. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/175745/antonin-dvorak/, 11. 6. 2013
http://i.mlp.cz/noRW_photodisplay/a4/6593_a492dc2eba6d527f7ab2b3be409cb6cf.jpg, 11. 11. 2013
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Fučíková, Renáta

Autor / národnost: Fučíková, Renáta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 / Praha
Studia / profese: VŠ uměleckoprůmyslová / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, píše životopisy o osobnostech z historie naší země a sama příběhy píše
i ilustruje. Napsala a ilustrovala knihu Historie Evropy – Největší původní vydavatelský projekt pro děti
a mládež, na 447 stranách přehled dějin Evropy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina, umění. Je držitelkou řady tuzemských
a zahraničních ocenění.
Jan Amos Komenský /četba od 10 let
Praha: Práh 2008
Stručný obsah: Edice Největší Češi představuje Jana Amose Komenského jako našeho největšího filozofa,
učence, který zasvětil celý svůj život šíření vědění a ideálů. Postupně jsou představeny jednotlivé osobnosti
tehdejší Evropy, které při svém dramatickém putování potkal. Děj samotný je vyprávěn česky a souběžně
anglicky a německy. Tím naprosto přirozeně připomíná jedno ze stěžejních děl Komenského – Brána jazyků
otevřená.
Zdroj:
http://www.databazeknih.cz/autori/renata-fucikova-5397, 11. 6. 2013
http://www.prah.cz/memoary-politika-historie/57-jan-amos-komensky-fucikova-renata.html, 11. 6. 2013
http://i.mlp.cz/noRW_photodisplay/a4/6593_a492dc2eba6d527f7ab2b3be409cb6cf.jpg, 11. 11. 2013
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Ježková, Alena

Autor / národnost: Ježková, Alena / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1966 / Praha
Studia / profese: Studium FK, obor čeština a pedagogika / nezávislý konzultant oboru médií a public
relations, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež, historické příběhy o Praze, legendy, pověsti.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, umění. Je držitelkou řady literárních ocenění.
Spolupracuje s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou.

Fučíková Renáta

Autor / národnost: Fučíková, Renáta / česká
Kdy a kde žil / narozen: 1964 / Praha
Studia / profese: VŠ uměleckoprůmyslová / ilustrátorka, spisovatelka
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti, píše životopisy o osobnostech z historie naší země a sama příběhy píše i
ilustruje. Napsala a ilustrovala knihu Historie Evropy – Největší původní vydavatelský projekt pro děti a
mládež, na 447 stranách přehled dějin Evropy.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina, umění. Je držitelkou řady tuzemských a
zahraničních ocenění.
Karel IV. / četba od 10 let
Praha: Práh 2005
Stručný obsah: V Karlově životě se šťastně protkly dva osudové předpoklady: mimořádná inteligence s
výjimečným společenským postavením. Ale i osobní život Karla IV. je velkým příběhem. Plným dramatických
zvratů, napínavým od začátku do konce. Jak asi vnímal svět čtyřletý princ, vězněný otcem v hradní cele
Křivoklátu? Co cítí sedmnáctiletý mladík, který má vládnout místo otce v zemi, jejíž jazyk už zapomněl? A
jaká radost pro otce, když se narodí očekávaný syn a dědic říše. Nádherné ilustrace inspirované dobovými
malbami rámují obraz Karlova života do podoby skvostného šperku.
Zdroj: http://www.alenajezkova.cz/autorka/, 11. 6. 2013
http://www.kosmas.cz/knihy/144589/karel-iv/, 11. 6. 2013
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Farman John

Autor / národnost: Farman John / anglická
Kdy a kde žil / narozen: 1949 / Londýn
Studia / profese: Studium Royal College of Art, reklama / spisovatel
Zaměření tvorby: Tvorba pro děti a mládež, kde autor vtipně předkládá čtenářům historické osobnosti
a významné události, zjednodušený výklad světových dějin. Sám si knihy ilustruje.
Koníčky / záliby / zajímavost ze života autora: Historie, rodina.
Francouzská revoluce (edice: Historie letem světem) / četba od 12 let
Praha: Železný 2002
Stručný obsah: J. Farman se velmi zdařilým jazykem a stylem "popral" s těžkým problémem, jakým je
výklad Velké francouzské revoluce z roku 1789. Co je na knize opravdu výjimečné, je fakt, že už od první
stránky čtenáře varuje před brutalitou této epizody z historie Francie. A skutečně to tak i napsal. Můžeme
s klidem říct, že Farman je mistrem černého humoru. Jeho barvitý popis poprav coby lidové zábavy (ale to
nelže!) je podle mne skvělý přístup, jak přilákat mladého čtenáře k zájmu o tuto historickou událost.
Zdroj:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.goodreads.com/author/show/172931.John_Fa
rman&prev=/search%3Fq%3DFarman%2Bjohn%26biw%3D1920%26bih%3D955http://translate.google.cz/tr
anslate?hl=cs&sl=en&u=http://www.goodreads.com/author/show/172931.John_Farman&prev=/search%3Fq
%3DFarman%2Bjohn%26biw%3D1920%26bih%3D955, 11. 6. 2013
http://www.knihovnice.cz/recenze/farman-j-francouzska-revoluce.html , 11. 6. 2013
http://d202m5krfqbpi5.cloudfront.net/authors/1346882700p5/172931.jpg, 11. 11. 2013
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