
PREZENTACE KE DNI 
NEPŘEČTENÝCH KNIH

₋ dnes bychom se i v knihovně chtěli 
věnovat opomíjeným a časem 
zapomenutým knihám

₋ z našeho knihovního fondu jsme vybrali 
knihy různých žánrů, které by si možná 
zasloužily vaši pozornost



31.8. - DEN NEPŘEČTENÝCH KNIH

Z průzkumu nakladatelství Martinus z roku 2017 vyplývá:

₋ Češi mají ve svých knihovnách v průměru 23% nepřečtených knih. Nejčastěji jde překvapivě o světové 
bestsellery, nedočtené zůstávají také tituly z povinné četby. Podle aktuálního průzkumu za to může 
nejen nedostatek volného času, ale i špatný výběr knihy, která konkrétního čtenáře nakonec nezaujme .

DOMÁCÍ KNIHOVNY

₋ Domácí knihovna průměrného Čecha čítá nejčastěji mezi 20 a 50 knihami. O poznání lépe jsou na tom 
pouze dnešní padesátníci a šedesátníci, pětina z nich má totiž v knihovně hned několik set knih, 15% 
dokonce 500 a více.

PROČ KNIHY NEDOČTEME

₋ Až třetina lidí odkládá knihu kvůli nedostatku volného času. Výjimkou zde tvoří pouze generace dnešních 
šedesátníků, pro které je mnohem větší překážkou únava. Další důvody, proč Češi nedočítají knihy, mají 
společného jmenovatele - chybí jim ty se správným obsahem.

NEDOČTENÉ KNIHY

₋ Nejméně dočítaný titul je světový bestseller E. L. James Padesát odstínů šedi, který je následován 
novinkou Počátek od Dana Browna a knihami o Harry Potterovi. Na dočtení také čeká například Babička, 
Osudy dobrého vojáka Švejka nebo Stařec a moře.



NAŠE TIPY

POVÍDKY / NOVELY:
Čadík, Jindřich - Špachtle a paleta úsměvná

₋ 40 povídek a zajímavostí o umělcích, převážně malířích ( Fr. 
Bílek, V. Brožík, V. Hynais, L. Kuba, J. Obrovský a další).

Černý, František - Šel zahradník do zahrady
₋ Vzpomínky zahradníka Františka Černého z počátku ½ 20. 

století. Zahradnická historie rodiny sahá až do ½ 19. století.

František Černý (1896-1968) si prosadil zahradnické povolání navzdory 
svému otci a vrátil se i k semenářství. Oženil se s Marií 
Mojžíšovou (1903-1987) z velké zahradnické rodiny z Náchoda a spolu po 
otcově smrti specializovali firmu na výrobu semen. Chtěli konkurovat 
německým firmám. Šlechtili petúnie, později i begonie, konvalinky, 
slavie, cyklámeny a cinerárie. Manželé také uvedli na trh první vlastní 
odrůdu petúnie Karkulka. Marie Černá se věnovala celý život šlechtění 
hlíznatých begónií. Rodina musela podnik pronajmout státu v roce 1950, 
o deset let později byl vyvlastněn. Po roce 1991 firma navrácena 
pokračovatelům rodu Černých.



POVÍDKY / NOVELY:
Alas, Leopoldo - Doňa Berta
₋ Tragikomická povídka z 19. století. Moderní obdoba Dona 

Quijota.

Vůně jehličí
₋ Antologie z české přírodní prózy.

Za sluncem
₋ Povídky z Austrálie, Indie a Jižní Afriky.

Bednářová, Emílie - Pod staropražským nebem
₋ Rodinná kronika, kterou napsala autorka podle vyprávění své 

babičky, rodačky z pražského Podskalí. Vzpomínky na dětství.

Živé prameny
₋ Karlovy Vary očima básníků a spisovatelů (Neruda, E. E. Kisch, E. 

Bass, J. K. Tyl, Puškin, Bohuslav Hasištejnský z Lobkowic, Štefan 
Zweig a další).



POVÍDKY / NOVELY:

Svatební cesta
₋ Dvě povídky o lásce opřádané intrikami, jejichž společným 

námětem je manželství a vliv, jaký na ně může mít tchyně:
₋ belgický autor De Coster, Charles - Svatební cesta
₋ brazilský autor Azevodo, Aluisio - Tchýně

Boulanger, Daniel - Práskni do koní
₋ Povídky francouzského prozaika, autora filmů Muž z Ria, 

Cartouche, Hry lásky a U konce s dechem.
₋ Povídky z každodenního života.

Boulanger, Daniel - Strom v Babylónu
₋ Povídky s velmi zajímavým a hlavně nečekaným koncem.



POVÍDKY / NOVELY:

Arpino, Giovanni - Squadra azzurra
₋ Povídky z prostředí kopané. Atmosféra a pozadí zápasů. Kniha 

je podána velice čtivě a je nejen o fotbale, ale i o dřině, která 
se může a nemusí zúročit.

Arnim, Achim von - Mužíček z mandragory
₋ Devět romantických povídek z doby Pruska coby 

samostatného státu.

Ofsajd a jiné sportovní povídky
₋ 15 povídek těchto autorů (Čapek, Hašek, Poláček, Bass, 

Jirotka a další).

Boryslawski, Maxim - Česká ulička
₋ Povídky ze sportovního prostředí.



POVÍDKY / NOVELY:

Příběhy uplynulého času
₋ Živé obrazy různých období českých dějin  (Ignát Herrmann, 

Václav Kliment Klicpera a další).

Tragické námořní příběhy 1589 - 1602
₋ Vyprávění o ztroskotání portugalských východo plachetníků a 

putování těch, kteří zkázy lodí přežili jihovýchodní Afrikou.

Příběhy se záhadou
₋ Výbor tajemných povídek (Karel Čapek, Jaroslav Havlíček, Jan 

Weiss a další)

Skříňka s poklady
₋ Milostné povídky ze staré Číny.



POVÍDKY / NOVELY:

Příběhy s úsměvem
₋ Humoristické povídky, snažící se podat humoristický místopis 

Východočeského kraje, uvádí prózy autorů spjatých původem 
nebo působením s východními Čechami (I. Obracht, J. 
Havlíček, J. Hašek, K. Čapek, K. Poláček a další).

Rozmarné povídky ze staré Rusi
₋ Satirické a žertovné povídky ze 17. století.

Skandál v Divadle snů
₋ Výbor českých vědecko-fantastických povídek (Ondřej Neff, 

Josef Pecinovský, Eduard Martin, Eva Hauserová, Jaroslav 
Veis, Pavel Kosatík a další).



ŽIVOTOPISNÉ ROMÁNY:

Erskine, John - Začátek cesty
₋ Kniha popisuje básnické začátky i nejdůležitější období tvorby 

amerického básníka Walta Whitmana (1819 - 1892).

Fabricius, Johan - Vzpomínky staré paruky
₋ Volné, velmi volné převyprávění Pamětí Carla Goldoniho a 

jeho neobyčejně rušného života.

Brokešová Ervína - Žila jsem nadějí
₋ Vzpomínky houslové virtuosky a manželky spisovatele dr. 

Karla Josefa Beneše z období jeho věznění za 2. světové války. 
Kniha vyšla poprvé v roce 1947 pod názvem Ty a já a byla 
poctěna Cenou České akademie věd a umění.



POHÁDKY / POVĚSTI:

Fougue, de la Motte Fridrich - Mužíček Šibeniček; Rusalka
₋ Dvě půvabné pohádky německého romantického spisovatele 

dokáží okouzlit i dnešního čtenáře. 
₋ Mužíček Šibeníček - je humorně laděný příběh o mladíku, 

který prohýřil své jmění a nakonec si koupil... čertíka v láhvi
₋ Rusalka - zpracovává známou lidovou baladu o víle Rusalce

Vietnamské pohádky
₋ První český soubor vietnamských pohádek. Přináší pohádky o 

zvířatech, pohádky kouzelné, mytologické a etiologické 
pověsti, historické a místní pověsti a povídky.

Staré arménské pověsti
₋ 15 arménských pověstí, které se věnují svému národu, jeho 

původu a postavení mezi ostatními národy.



HISTORICKÉ ROMÁNY:

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů
₋ Paměti císařského důstojníka o válečném tažení Evropou v 16. 

až 17. století.

De Roberto, Federico - Místokrálové
₋ Historický román ze Sicílie z období konce vlády Bourbonů a 

Garibaldiho oddíly připravují sjednocení Itálie pod Savojskou 
dynastii. 

Esprinchard, Jacques - Tři francouzští kavalíři v rudolfínské 
Praze
₋ Postřehy 3 osobností z rudolfínské Prahy.



HISTORICKÉ POHÁDKY:

Asimakopolus, Kostas - Král a socha
₋ Řecko v období turecké nadvlády. 
₋ Romantický příběh z těžkých let poroby řeckého národa, kdy 

Turci tvrdě utlačovali Řeky, neúprosně jim vládli, odvlékali jim 
děti a nutili jim své náboženství a správu, vypráví o známém 
pirátovi, téměř jánošíkovském hrdinovi řeckého lidu Janisi 
Kapsisovi.

Fabricius, Johan - Velký géz
₋ Španělsko-Nizozemská 80-ti letá válka v 16. století. 
₋ Historický román z doby nizozemského protihabsburského 

odboje, kdy jeho nositeli byli námořní a lesní gézové.



SPOLEČENSKÉ ROMÁNY:

Anglade, Jean - Mramorová deska
₋ Satiricko-ironický román z období po 1. světové válce ve 

Francii. Stylem připomíná Švejka. 

Anglade, Jean - Je čas metat kamením
₋ Generační román z Francie o třech generacích řezníků. Děj 

knihy se odehrává od období před 1. světovou válkou až do 
70. let 20. století ve Francii.

Anglade, Jean - Nemusí pršet, jen když kape
₋ Autor nás seznamuje s rodem Pitelerů, brusičů nožů, které 

provází až do roku 1937,do doby těsně před vypuknutím 2. 
světové války. Na pozadí osudů jeho hlavních hrdinů se odvíjí 
drama francouzské společnosti v letech 1912-1937.



SPOLEČENSKÉ ROMÁNY:

Aš, Šalom - Motke zloděj
₋ Společenský židovský román.
₋ Židovský chlapec vyrůstá v proletářské rodině v bídných 

poměrech a tak ztrácí mravní zásady. Životní kariéru končí ve 
Varšavě jako ochránce nevěstek.

Crébillon, Claude P. - Blouznění srdce a rozumu
₋ Společenský román z prostředí francouzské šlechty v 18. 

století.

Cunquero, Álvaro - Muž, který se podobal Orestovi
₋ Španělský román o pomstě, která nepřichází, o pomstě 

nesmyslné a nenáležité. Neobvyklé výrazové a stylistické 
prostředky.



SPOLEČENSKÉ ROMÁNY:

Cudži, Kunio - Letní pevnost
₋ Psychologický román japonského autora. Úvahy o smrti. 

Ardelius, Lars - Korunní princové
₋ Příběh oddělených jednovaječných dvojčat, Švédsko 1. ½ 20. 

století. Psychologický román se věnuje vlivu různých prostředí 
na formování života.

Frank, Bruno - Cestovní pas
₋ Evropa na počátku vítězství nacizmu v Německu, který tvrdě 

zasáhl do osudů hlavní postavy Ludvíka, prince sasko-
kamburského.



SPOLEČENSKÉ ROMÁNY:

Baissette, Gaston - Hrozny z mé vinice
₋ Francie, počátek 20. století. Vinařství.

Bassani, Giorgio - Zahrada Finzi-Continiů
₋ Společenský román z Itálie s židovskou tématikou. 
₋ Kniha začíná životem Židů v Itálii, rituály a postavení ve 

společnosti (původně patřili četní Židé ke stoupencům 
fašistického hnutí z ekonomických důvodů). Koncem 30. let 
dochází ke změně diskriminace podle vzoru Německa.



SPOLEČENSKÉ ROMÁNY:

Bristow, Gwen - Krásná cesta
₋ Společenský román z Ameriky v období války Sever proti Jihu.

Bryant, Will - Na hranici zákona
₋ Western, Amerika 80. až 90. léta 18. století.

Brink, André - Okamžik ve větru
₋ Společenský román z Jižní Afriky v polovině 18. století. 
₋ Příběh dobrodružného putování mladé ženy z Kapského 

města a uprchlého otroka.



MILOSTNÉ ROMÁNY:

Fontane, Theodor - Stina
₋ Milostný román z Německa z konce 19. století. 
₋ Tragický příběh lásky dvou mladých lidí, které dělí sociální 

původ, se odehrává v Berlíně v době vlády císaře Viléma. 
Zachycuje atmosféru doby.

Fontane, Theodor - Toužení soužení
₋ Milostný román z Německa z konce 19. století.

Alnaes, Finn - Kolos
₋ Milostný román z Norska. Modernější verze Sigrid Undset.
₋ Psychologický, filozofický i milostný román norského autora 

rozvíjí příběh muže, který se dokázal postavit vůlí a duševní 
silou proti nemoci, justičnímu omylu a v mezní situaci svádí 
boj s rozzuřeným živlem v norských velehorách.



PŘÍBĚHY Z PŘÍRODY:
Fric, František - Zrzek
₋ Lyrické vyprávění o vztahu mezi člověkem a jeho loveckým 

psem. Vypravěčem je lesník, který vzpomíná na všechny psy, 
kteří mu za jeho života sloužili a především na svého 
posledního Zrzka, psa podobného lišce...

Fric, František - Ozvěny ticha
₋ Autor, velký obdivovatel přírody, vzpomíná na své zážitky, 

které prožil při toulkách přírodou od jara do zimy. 

Fric, František - Mysliveckou stezkou
₋ Výbor z díla spisovatele - lesníka, který celý život pozoroval a 

studoval přírodu. Zabýval se především zvěří a ptactvem v 
lesích, na lukách, na polích i při řekách a rybnících.

Fric, František - Bílá manéž
₋ 16 povídek z lesa o lidech a zvířatech.



POEZIE:
Maniok je hořký
₋ Výbor z vietnamské poezie.

Zelená lampa poezie
₋ Výbor z arabských básníků.

Písně vrbovýho proutku
₋ Eskymácká poezie.

Zrození duhy
₋ Indiánská poezie.

Píseň o luku
₋ Starožidovská poezie.

Věčná slova země zelených hor
₋ Starokorejská lyrika.



POEZIE:

Přerušený ráj
₋ Italská poezie.

Osmdesátý poledník
₋ Kubánská poezie.

Poslední růže
₋ Řecká a antická lyrika.

Zvláštní znamení
₋ Česká poezie 2. polovina 20. století 
(Sylva Fišerová, Ivo Šmoldas a další).

Zpívající labutě
₋ Výbor z české poezie 90. let 19. století.
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