
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Vznik   Veronika Válková 
ČSR 1918- Velezrada se trestá 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Život na malém městě koncem války není plný nějakých divokých událostí, ale napětí 
je všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis 
od manžela z fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde seženeme mouku, 
brambory, mléko? Čím zatopíme? A do toho Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji 
pro jednu větičku zastřelili za velezradu... 
 
Historička Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné 
historie, kde spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně 
dozvědí. 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Terezínské  Veronika Válková 
Ghetto- Tajemný vlak do neznáma 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Tentokrát se Bára ocitla v naprosto pustém městě. Na ulicích ani živáčka, žádné okno 
nesvítí, auta tu nejezdí... Ukrytá za stromy v parku s hrůzou pozoruje, jak nějací muži 
převážejí na káře - lidské mrtvoly! Bára je přesvědčená, že se tu všichni lidé v noci 
schovávají, protože po ulicích řádí nějací vrazi. Do rána málem umře strachy. Jakmile 
se rozední, začne hledat cestu pryč, ale zjistí, že místo má hradby a brány že hlídají 
vojáci. Není úniku. Naštěstí se seznámí s Petrem, který ji ukryje na půdě domu, v němž 
žije spolu s dalšími chlapci v podstatě jako v dětském domově. On a jeho tři kamarádi 
pro Báru shánějí jídlo, deku na spaní a další nezbytnosti a od nich se také Bára 
postupně dozvídá, že se ocitla v nacistickém ghettu za druhé světové války. Na svých 
toulkách po Terezíně se seznámí s dalšími osobami, které dokreslují bezútěšnou 
situaci lidí, jež sem nacisté zavřeli – s nadaným studentem Maxem, který si při práci 
v dílně poranil ruku, a protože dostal otravu krve, museli mu ji amputovat, ale bez 
narkózy, protože v Terezíně nejsou léky, nebo se stařičkou paní Blumenfeldovou, 
která umírá hlady. Když dostanou její kamarádi transportní lístky, rozhodne se Bára, 
že sama v Terezíně nezůstane a že odjede s nimi. Naštěstí se jí do vlaku nastoupit 
nepodaří. Po návratu se pokusí najít jména chlapců z Terezína na internetu. Počítá, 
že jim je asi osmdesát, a s Petrem, kterému prozradila, že je z budoucnosti, si konec 
konců domluvili přesné datum schůzky, až se ona vrátí zpátky do budoucnosti. Jeho 
jméno najde snadno, ale nejdřív nemůže uvěřit tomu, co čte. Teprve teď totiž zjišťuje, 
kam vlastně transporty z Terezína odjížděly, a čemu - na rozdíl od Petra - unikla. 
 
 
 
Dobrodružné výpravy do minulosti – Doba  Veronika Válková 
Kamenná-Pomsta Šedého lva 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 

Jeden z prvních živých tvorů, které Bára spatřila, byl – mamut. Naštěstí za řekou. Když 
se však jeden muž z Liščího lidu, kde Bára našla útočiště, rozhodl pomstít bratra, jehož 
zabil dýkozubý lev, začalo pro Báru dobrodružství napínavější, než by si přála.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Egypt   Veronika Válková 
V nitru pyramidy 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
Tentokrát se Bára octla skoro uprostřed Nilu, ve kterém se proháněli hladoví 
krokodýli. Ještě že byl poblíž šťastnou náhodou lovec Maimose! Nebo to snad nebyla 
náhoda? Je možné, že Maimose na místo přivedla kočičí bohyně Bastet, aby si na Báře 
krokodýli nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány. Když 
totiž Bára v jejím chrámu usne, zelenooká bohyně jí ve snu předá tajemný vzkaz: 
Ušlechtilé srdce a síla lva nechť duši Réovu doprovodí k bílým zdem - zesnulý Velký 
bůh nesmí zemřít! Sachmet tě volá! Pátrání po smyslu vzkazu přivede Báru, Maimose 
a jeho bratra Neferiba nejen na stopu spiknutí proti egyptskému králi Menkauréovi 
(to je další dějepisný švindl, Egypťané vůbec neznají slovo faraon!), ale nakonec až do 
samého nitra pyramidy... 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Trojská   Veronika Válková 
válka-Poseidónův hněv 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Bářina první cesta do minulosti vedla před Tróju zrovna do okamžiku, kdy se hrdina 
Achilleus hádal s Agamemnonem. Po návratu Bára zjistila, že za tu hádku zaplatí 
životem Achilleův přítel Patroklos. Od té doby se snažila dostat zpátky, aby Achillea 
varovala a po mnoha pokusech se jí to skutečně podařilo! Jenže – místo v táboře 
Achájů se řízením osudu ocitla v obléhané Tróji. Rychle zjišťuje, že znalost řeckých 
bájí je tu dost k ničemu, že s Paridem a Helenou se to má úplně jinak a že jí možná 
začíná ležet na srdci víc osud Trójanů než Achájů. Jenže osudy hrdinů obou stran jsou 
tak propojené, že pokud má přežít trojský princ Hektór, musí zůstat naživu i Patroklos. 
A tak Báře nezbývá, než se vydat na životu nebezpečnou cestu do tábora Achájů... 
 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Mezi   Veronika Válková 
Piráty- Dobrodružství za třicetileté války 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Až do téhle chvíle si Bára myslela, že v drnových domečcích žijí jen hobiti. Díky atlasu 
zjistila, že tak v minulosti žili i Islanďané. Zatímco v Evropě zuří třicetiletá válka, 
obyvatelé malého ostrůvku u islandského pobřeží mají jiné starosti – nalovit hodně 
ryb a nasbírat na strmých útesech dost vajec divokých ptáků, aby měli vůbec co jíst. 
Při obojím jde o život. Rybáře může na širém moři snadno překvapit nečekaná bouře 
a při sběru vajec stačí malá chyba, a nešťastník se zřítí z více než stometrové výšky do 
divokého příboje... Tohle ovšem Islanďané pokládají za takovou „každodenní 
normálku“. Jednoho dne se však na obzoru objeví piráti... 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Japonsko   Veronika Válková 
Gejša a samuraj 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
V polovině 19. století nebyla samurajům, vyzbrojeným meči a kopími, nic platná ani 
ďábelská udatnost proti palným zbraním Evropanů. Zato gejši, ve svých skvostných 
hedvábných kimonech, dále bavily své bohaté zákazníky tancem, hudbou a uměním 
konverzace, a přitom leccos důležitého vyslechly. A najednou je Bára pověřena 
nebezpečným špionážním úkolem, který ji dovede až do chrámu plného pastí a 
nástrah… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Leonardo   Veronika Válková 
Da Vinci- Úsměv Mony Lisy 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Ve Florencii kvete umění, ale také tu zuří boj o moc mezi rodem Medicejských a 
Pazziů. Bára se do něj zaplete úplně nevědomky - tajný vzkaz určený jednomu z 
Medicejských se totiž omylem ocitne právě u ní. Situaci jí pomohou vyřešit její přátelé 
Sandro a Lionardo. Nádavkem Bára rozluští staletou záhadu - komu vlastně patří 
úsměv Mony Lisy. 

Dobrodružné výpravy do minulosti – Egypt   Veronika Válková 
V nitru pyramidy 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 11 let 
 
Na tom, jak se člověk rozhoduje, záleží víc, než si zatím Bára dovedla představit. Když 
ji ovšem atlas nečekaně přenese na úplně stejné místo jako minule a ona se rozhodne 
tentokrát vydat jinudy, začne se odvíjet úplně jiný příběh. Ocitne se v zajetí indiánů, 
má velký strach o holý život a také se bojí, aby nepotkala sebe samu. A dojde na  
překvapivé rozuzlení jedné záhady.  
 

Běž, chlapče, běž       Uri Orlev 
Příběhy z minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 12 let 
 
Dramatický příběh devítiletého Srulika ukazuje svět z jeho nejhorších stránek. Píše 
se rok 1942 a nacisté naplňují svou krvavou vizi světa, jejíž součástí je i likvidace 
Židů. Židovskému chlapci Srulikovi se podaří uniknout z varšavského ghetta a 
společně s jinými uprchlíky se snaží v přetěžkých podmínkách dočkat konce války. 
Během těchto složitých let se setkává jak s lidskou statečností a dobrotou, tak i tou 
nejsprostší zradou, když ho jeho polští „zachránci“ ve skutečnosti za peníze 
odevzdají gestapu. Malý chlapec prožívá události neúměrné jeho věku, a dospět tak 
musí mnohem dříve, než by měl. Sugestivní válečný román na motivy skutečných 
událostí líčí dramatický osud židovského chlapce, snažícího se v průběhu druhé 
světové války přežít nacistickou genocidu. 
 
 Ostrov v Ptačí ulici       Uri Orlev 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 12 let 
 
Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou 
odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského 
ghetta. Obyvatelé čtvrti byli odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj 
majetek. Zničený dům se nachází u zdi oddělující ghetto od zbytku města. Větracím 
otvorem může Alex ze svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za 
úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se 
však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž dojde k mnoha událostem a k 
bezpočtu překvapení. Alexův tatínek byl odvlečen nacisty a chlapec přežívá sám v 
troskách polozbořeného domu na okraji židovského ghetta.  
Napínavý příběh z druhé světové války získal literární cenu "Zlatá stuha - 2014 - 
překladová část - Beletrie pro mládež". 
 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapec v pruhovaném pyžamu     John Boyne 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se čtenáře, od 12 let 
 
Brunova rodina se zcela nečekaně stěhuje z krásného sídla v Berlíně do pochmurného 
domu v blízkosti koncentračního tábora, jehož velitelem se stává právě Brunův otec. 
Chlapec neví nic o strašlivém utrpení, které působí jeho národ milionům Evropanů. 
Neví, k jakým dramatům dochází za ostnatým drátem. Z okna svého pokoje vidí jen 
skupinky špinavých lidí, včetně dětí, v pruhovaných "pyžamech". Jednoho dne se u 
plotu setkává se Šmuelem, židovským klukem uvězněným v táboře. Kromě toho, že 
ve Šmuelovi získává nového kamaráda, je to pro něj i šance jak zjistit, co se za plotem 
vlastně děje. Kam až zavede Bruna jeho zvědavost? Příběh devítiletého Bruna, syna 
velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který se spřátelí s židovským chlapcem.  
 

Kdysi         Morris Gleitzman 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se a zdatné čtenáře 
Devítiletý Felix, syn polských židovských knihkupců, je více než tři roky ukryt v 
horském katolickém sirotčinci před nacisty. Když se stane svědkem pálení knih z 
místní knihovny, rozhodne se utéci a varovat své rodiče před nebezpečím. Cestou 
domů zažívá válečné hrůzy. Vnímá je však s dětskou naivitou a snahou vidět svět z té 
lepší stránky. Pomáhají mu i příběhy, které si vymýšlí a vypráví. Zachrání malou 
holčičkou Zeldu, jejíž rodina byla vyvražděna, a postupně stále jasněji poznává, co se 
v Polsku strašného děje.  
Příběh je inspirován osudy polského židovského lékaře a spisovatele Janusze 
Korczaka, který pečoval za války o židovské děti a neopustil je ani na cestě do 
plynových komor. 

Kniha získala literární cenu "Zlatá stuha - 2017 - PŘEKLADOVÁ ČÁST - Beletrie pro 
děti". 

Potom         Morris Gleitzman 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se a zdatné čtenáře 
Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl 
nějakou dobu štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt 
byl odhalen a Felix se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece 
znovu získá naději: z vlaku se jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí 
ovšem nejsou ani zdaleka. Jak dokážou bez pomoci přežít? A komu můžou důvěřovat, 
když všude je tolik lidí lačnících po odměně za dopadeného Žida? Štěstí se však na ně 
opět usměje v podobě laskavé statkářky Genii. Ta je nechá u sebe v domě, vybělí jim 
vlasy a dá německá jména. Felix však tuší, že je jen otázkou času, kdy někdo odhalí 
jeho pravou identitu. A to bude konec - pro něj, pro Zeldu i pro Genii...  
Napínavá kniha o nezměrné odvaze a naději, o přátelství a lidskosti uprostřed 
nelítostné doby, inspirovaná skutečným příběhem. 

Transport za věčnost      František Tichý 
Příběhy o minulosti   pro osamostatňující se a zdatné čtenáře 
 
Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk může jen tušit, co přijde dál: 

vyloučení jeho židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté hvězdy na kabátech, 

transport do Terezína… Kniha Františka Tichého je inspirovaná skutečnými 

událostmi a příběhy chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a 

fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní mrazí... 

Kniha získala literární cenu "Magnesia Litera - 2018 - Litera za knihu pro děti a 
mládež". 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2017
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/magnesia-litera-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor, v knihovně je kocour!     Klára Smolíková 
Příběhy o minulosti   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Příběh o Davidovi a jeho zrzavém kocourovi s příznačným jménem Koniáš umožní 
čtenářům cestovat časem od Velkomoravské říše až do současnosti.  
David je natolik náruživý čtenář, že si z jedné knihovny tajně vypůjčí svazek o muži, 
který vyluštil mayské písmo. Malá nehoda pak způsobí, že se poničí nejen tajně 
vypůjčená kniha, ale navíc v Davidově knihovně zmizí jeho oblíbený kocour. David 
stopuje kocoura a jeho stopy ho dovedou do mnoha českých a moravských knihoven. 
Jenže chlapec necestuje jen z Prahy do Brna, z Brna do Třeboně a z Třeboně do 
Podlažic, cestuje také časem, neboť knihovny jsou do sebe knihami zaklesnuté jako 
most, který spojuje přítomnost s minulostí. 
Na kocoura ztraceného mezi knihami se musí David vyptat těch nejpovolanějších – 
knihovníků. Pomůže mu snaživý knihovník Petra Voka či tajnůstkářský Václav Hanka 
z muzejní knihovny? A může vůbec věřit slovům uhrančivého Jiřího Mahena, 
knihovníka s černými kruhy pod očima? 
 

Kniha má jednoznačně 2 účely – pobavit a poučit. Ruku v ruce je tu obrovské množství 
informací společně s humorem a hezkým příběhem. Lukáš Loužecký 

Ďáblova písmena      Martina Drijverová 
Dobrodružné příběhy, příběhy z minulosti             rozečítající se čtenáři 
 

Napínavé dobrodružství námořního důstojníka za tajemstvím Ďáblových písmen. 
Jean-François de La Pérouse byl francouzský námořní důstojník a objevitel. Když jej 
roku 1785 vyslalo ministerstvo námořnictví na expedici do Tichomoří, zastavil se La 
Pérouse na ostrově Tenerife a vyslal dva členy posádky na vrchol obávané hory Pico 
de Teide. Marně je Španělé od výstupu zrazovali. Jaké tajemství hora ukrývá? Ďáblova 
písmena, která prý přináší samé neštěstí. Je to jen pověra? A jak skončí La Pérousova 
výprava? 
 
 

 

Lovci mamutů       Eduard Štorch 
Dobrodružné příběhy, příběhy o minulosti  osamostatňující se čtenáři 
 

Vraťme se spolu s pravěkou loveckou tlupou žijící na místech dnešní České republiky 
o dvacet až třicet tisíc let před náš letopočet. Do dob prvních vynálezů, lovů mamutů, 
poznávání ohně, kočírování kmenů, stavění prvních obydlí, obchodů mezi tlupami, 
jednoduchého kreslení do skal a prvních uvědomování si významu spolupráce a 
soudržnosti. 
Spolu s mladým nadějným Kopčemem, jeho věrným kamarádem Veverčákem, silným 
lovcem Mamutíkem, odvážným Drápem a Zajícem, škarohlídem Rváčem, stopařem 
Houžňákem a zbytkem malé lovecké tlupy se vydejme poutí za potravou z 
moravských břehů Dyje přes jeskyně poblíž Macochy na dlouhou pouť až na Bílou 
skálu do středních Čech. Poznávejme spolu s hlavními hrdiny dobrodružného románu 
z pravěku raný vývoj lidstva! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlodějka knih                Markus Zusak 
Příběhy o minulosti      samostatní čtenáři 
 

Bolestný a podmanivý příběh Liesel Memingerové začíná na počátku války, kdy jí je 
pouhých deset let. Liesel je odevzdána do péče svým novým pěstounům, kteří žijí v 
malém městečku nedaleko bavorského Mnichova. A právě tady ji poznává Smrt, 
kterou Zusak učinil vypravěčem celého románu. Smrt je zároveň personifikací 
všudypřítomnosti, nechybí nikde, kde se rozhoduje o lidských životech, a protože se 
jedná o dobu válečnou, je její "pracoviště" téměř na všech kontinentech. Často ovšem 
musí také přijít do míst, jichž se prozatím urputné boje netýkají: i v německém zázemí 
dochází vzhledem k opakovaným náletům k dramatům, při nichž lidé umírají.  
Liesel se v těchto chvílích postupně sbližuje se svými adoptivními rodiči, nachází nová 
kamarádství, poznává, že i v této úděsné době si může člověk, byť s nasazením 
vlastního života, zachovat čest i smysl pro toleranci. Její vnitřní přesvědčení je pak 
silně ovlivněno knihami: zjistí, že síla psaného slova může na jedné straně přinést 
duchovní uspokojení, na druhé však i výzvu ke zmaru a zániku.  
Zusakův román je podobenstvím o utrpení prostých lidí, kteří jsou v drtivé většině 
pod tíhou událostí zašlapáváni do země a nezadržitelně spějí k hořkému konci.  

Spočítej hvězdy        Lois Lowryová  
Příběhy o minulosti     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Kniha zavede čtenáře do Dánska v době druhé světové války. Dvě kamarádky 
Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují, pociťují ji snad jen v tom, že už 
se v obchodech nedá koupit tolik věcí, zvláště jejich oblíbených sladkostí. 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. Annemariini rodiče se rozhodnou malou kamarádku své dcery zachránit...
       
 
Říkali mi Leni       Zdeňka Bezděková 
Příběhy o minulosti      samostatní čtenáři 

 

Příběh malého českého děvčátka, které bylo za války dáno na převýchovu do 
německé fašistické rodiny. 
Leni žije v poválečném Německu. Sama však cítí, že se sem nějak nehodí. Je jiná, 
citlivá, ve škole nemá kamarádky. Nechápe jejich "fašistické náboženství". Žije s 
maminkou, babičkou a bratrem Raulem, ale ani doma to nemá lehké. Touží po 
vlídném slově, po pohlazení, ale to se jí občas dostává jen od babičky. Leni má často 
kusé vzpomínky na nějakou jinou maminku i tatínka. Na rodiče, kteří ji drží v náručí, 
zpívají jí a ona cítí jejich lásku. Nakonec sama přijde na to, že není Němka, že pochází 
odněkud z Čech a byla ukradena svým vlastním rodičům. Ví, že tatínek už nežije, ale 
maminka určitě ano. Podaří se jí najít pravou maminku a dostat se zpět domů, do 
Československa?    

Volání rodu       Eduard Štorch 
Příběhy o minulosti    osamostatňující se a zdatní čtenáři 
 
Dobrodružný příběh z doby bronzové o životě rodu Kotojedů, Čechů a popelnicového 
lidu.  
Rod Čechů sedí kolem ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů. Z klidu je vytrhne 
matka se dvěma dětmi, ve kterých praotec Čech poznává svá vnoučata. Je 
neuvěřitelné, že dokázali v zimě putovat takovou dálku. Rod je totiž před svou poutí 
opustil z důvodu nemoci. Příběh vypráví i o rodech popelnicového lidu, kteří spalovali 
své mrtvé na hranicích dříví a pak popel sebrali a pochovali v hliněných nádobách. 


