
NOVINKY VE FONDU
REGIONÁLNÍ LITERATURY 

Hrad Valdek
l

Dávné sídlo a kolébka jednoho z nejmocnějších a
nejslavnějších šlechtických rodů českého středověku – Zajíců z
Valdeka. Díky své dochovanosti, romantické poloze a
dlouholeté nepřístupnosti je klenotem mezi českými hrady. 

Brdy: krajina, historie, lidé
lhhhh

Publikace reflektuje historii středočeských Brd se zaměřením
na proměny krajiny a osídlení, hospodářský a sociální vývoj,
lidovou kulturu a každodennost, osobnosti a rody či Brdy v
kontextu vojenského výcvikového prostoru

Já: vlastní životopis
l

Autobiografie spisovatele a advokáta Jaroslava Marii
pocházejícího z Rakovníka a nějakou dobu působícího v
Berouně. 

ZA ROK 2022

Brdy: krajina, historie, lidé. 1. vydání. V Praze: Státní oblastní archiv 
v Praze, 2018. 391 stran. ISBN 978-80-88148-29-6.

RUBEŠ, Marek. Hrad Valdek. 1. vydání. [Hukvaldy]: Miroslav Bitter -
Putujme, 2021. 96 stran. ISBN 978-80-87891-38-4.

MARIA, Jaroslav a HYNEK, Filip, ed. Já: vlastní životopis. Vydání první.
Praha: Academia, 2020. 299 stran. Paměť; sv. 112. ISBN 978-80-200-
3073-3.

Knihy s regionální tematikou

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110825
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109369
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111938


Martyr Christi
l

Kniha je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež
je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli
a redaktorovi původem z Hředel, Adolfu Kajprovi (1902–1959).

NOVOTNÝ, Vojtěch. Martyr Christi: P. Adolf Kajpr SJ (1902-1959).
Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum,
2020. 536 stran. ISBN 978-80-246-4645-9.

Karlštejnsko v pověstech
l

Tři desítky těch nejznámějších pověstí věnovaných nejen
Karlštejnu, ale také jeho blízkému okolí a místům s ním
spjatým vybral a současným jazykem převyprávěl historik
Petr Hlaváček. Sbírku roztodivných příběhů provází jemný
humor kreseb Jiřího Slívy. 

HLAVÁČEK, Petr. Karlštejnsko v pověstech. Vydání první. Praha: Novela
bohemica, 2022. 145 stran. ISBN 978-80-88322-32-0.

Karlštejnsko
77 romantických, dobrodružných a tajemných míst
l

Úspěšný autor Tomáš Makaj se vydává popisovat další
turisticky atraktivní území podél Berounky a v CHKO
Křivoklátsko. 

MAKAJ, Tomáš. Karlštejnsko: 77 romantických, dobrodružných 
a tajemných míst. Vydání první. Plzeň: Starý most, 2022. 159 stran.
ISBN 978-80-7640-032-0.

Křivoklát
Královský hrad jihovýchodně od Rakovníka
lhhhh

Kniha popisuje osudy hradu a jeho pánů, nechybí
fotorekonstrukce s podobou v minulosti, příběhy, jež se k
hradu váží, ani seznam všech majitelů.

VOJKOVSKÝ, Rostislav. Křivoklát: královský hrad jihovýchodně od
Rakovníka. První vydání. Hukvaldy-Dobrá: Miroslav Bitter - Putujme,
2018. 125 stran. ISBN 978-80-87891-22-3.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111346
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111029
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111345
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111594


Osmany Laffita
Svlečený
l

Profesní i soukromý život kubánského módního návrháře
žijícího v Nižboru.

LAFFITA, Osmany a ČERVINKOVÁ, Radka. Osmany Laffita: svlečený.
První vydání. Praha: Cosmopolis, 2022. 171 stran. 
ISBN 978-80-271-1753-6.

Nebeské pohledy na Český kras
l

Kniha obsahuje 146 leteckých fotografií Českého krasu 
z období let 2008 až 2022. 

JIROUŠEK, Jiří. Nebeské pohledy na Český kras. Vydání první.
[Kotenčice]: Jiří Jiroušek, 2022. 157 stran. ISBN 978-80-11-01909-9.

Obrazy
l

Obrazová publikace shrnuje malířskou tvorbu berounského
rodáka Jiřího Brodiny od 80. let 20. století do dneška (2014).
Mezi tématy Brodinových obrazů převládají přírodní motivy,
zejména krajinomalby. 

BRODINA, Jiří. Obrazy. Vyd. 1. [Hořovice]: I. Křenek, 2014. 103 s. ISBN
978-80-260-6734-4.

Oppidum Hradiště u Stradonic
lhhh

Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní
výroby  z oppida Hradiště u Stradonic.

MILITKÝ, Jiří. Oppidum Hradiště u Stradonic: komentovaný katalog
mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby. Vydání první. Praha:
Abalon s.r.o. ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha,
v.v.i., 2015. 735 stran. ISBN 978-80-87365-79-3.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110462
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112278
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109178
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109586


Zdice v proměnách času
l

Kniha porovnává proměny a vývoj Zdic a představuje záběry
stejných míst v minulosti a současnosti.

VORÁČKOVÁ, Ilona. Zdice v proměnách času. 1. vydání. Hostivice: Baron,
2021. 132 stran. ISBN 978-80-88121-67-1.

Pronikám do Boha
Dopisy z nacistického a komunistického žaláře
l

Česko-německá edice 36 ochovaných listů, které český
katolický kněz původem z Hředel, Adolf Kajpr (1902–1959),
odeslal z nacistického a z komunistického žaláře. 
KAJPR, Adolf, NOVOTNÝ, Vojtěch, ed. a MAROSZOVÁ, Jana, ed. Pronikám
do Boha: dopisy z nacistického a komunistického žaláře. Vydání první.
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 208 stran.
ISBN 978-80-246-4713-5.

Tajemství řeky Klabavy
l

Autor v knize představuje přírodní a historické zajímavosti
včetně stavebních památek podél toku řeky Klabavy. Zabývá
se řekou od jejího pramene v Brdech až po soutok s
Berounkou.

MAKAJ, Tomáš. Tajemství řeky Klabavy. Vydání první. Plzeň: Starý most,
2019. 175 stran. ISBN 978-80-7640-007-8.

Václav Talich
Dopisy 
lhhhh

Kniha s dopisy Václava Talicha je výborem z korespondence ve
světovém kontextu nejvýznamnějšího dirigenta první poloviny
20. století.

KUNA, MIlan. Václav Talich: dopisy. 1. vydání. Beroun : Muzeum Českého
krasu, 2022. 494 stran. Česko z nebe. ISBN 978-80-87708-16-3.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111400
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111347
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112279
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112312


Hodiny tikají
Šedesát plus jeden fejeton o životě
l

Tereza Boučková se ohlíží za vlastními zážitky i významnými
událostmi posledních pěti let, kdy psala měsíc co měsíc fejeton
do magazínu Reportér. Jen pro knižní vydání připsala poslední
text, jakousi pomyslnou tečku za tím vším. 

BOUČKOVÁ, Tereza. Hodiny tikají: šedesát plus jeden fejeton o životě.
Vydání první. Praha: Odeon, 2022. 267 stran. ISBN 978-80-207-2096-2.

Dál nechoď!
l

Berounský rodák Václav Křivanec přichází s novou detektivní
knihou, ve které nás zavede přímo na Berounsko, kde je pod
skalním masivem nalezena mrtvola mladé dívky. Vypadá to na
jasnou sebevraždu...

KŘIVANEC, Václav. Dál nechoď!. Vydání: 1. Praha: Talent Pro Art, 2021.
219 stran. ISBN 978-80-7629-035-8.

Jaká nesmrtelnost?
l

Berounská básnířka se ještě častěji než dříve dotýká ran - ať
už jsou to osobní zranění zmiňovaná jen s ostychem a v
náznaku, anebo hluboké rány a nezhojitelné jizvy, které už
navždy poznamenaly člověka jako "živočišný druh". 

KUHAR DAŇHELOVÁ, Lenka. Jaká nesmrtelnost?. Vydání první. Ostrava:
Protimluv, 2020. 78 stran. Poezie; svazek 34. ISBN 978-80-87485-80-4.

Jako fakt??
Filosofové z Berouna 
lhhhh

Převážně kreslené autobiografické příhody autorky se snaží
humornou formou ukázat, že děti jsou nám inspirací a
zdrojem překvapivých myšlenek.

VOKURKOVÁ CHOCOVÁ, Martina. Jako fakt??: filosofové z Berouna.
Vydání první. [Beroun]: Machart, 2022. 123 stran. 
ISBN 978-80-7656-048-2.

Knihy regionálních autorů

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110986
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.107520
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109370
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110586


Povídky ke kávě VIII
Jak přežít čas dovolené
l

V dalších kratičkých povídkách se autorka věnuje se svým
typickým humorem příhodám z běžného života. Tentokrát se
děj příběhů točí kolem zádrhelů a škobrtanců, které se mohou
dostavit, když překročíme hranice všedních dnů.

HRABÁKOVÁ, Hana. Povídky ke kávě VIII.: jak přežít čas dovolené. Vydání
první. [Beroun]: Machart, 2022. 78 stran. Mea culpa; 16. svazek. ISBN
978-80-7656-055-0.

Lidé lesních stínů
Damatický příběh z křivoklátských lesů z dob, kdy ještě
nebyly takové, jaké je známe dnes... 
l

Dramatická sonda do křivoklátského venkova druhé poloviny
19. století letmo navazuje na části autorovy fotoknihy
Křivoklátsko - cesta do duše krajiny. 

KUŠKA, Martin. Lidé lesních stínů: dramatický příběh z křivoklátských
lesů z dob, kdy ještě nebyly takové, jaké je známe dnes... Vydání první.
[Beroun]: Machart, 2022. 449 stran. ISBN 978-80-7656-051-2.

Mrouskétka
Originální humor s nádechem tajemství a lásky
l

Originální kniha Berouňačky Markéty Petříčkové o
tajemstvích, hledání smyslu života, přátelství, lásce a sexu
doprovázena ilustracemi Michala Bauera Pticena.

PETŘÍČKOVÁ, Markéta. Mrouskétka: originální humor s nádechem
tajemství a lásky. 1. vydání. Beroun: Markéta Petříčková, 2022. 93
stran. ISBN 978-80-11-01032-4.

Počítám s tebou 
lhhhh

Psychologický román pro mládež, ve kterém se hlavní hrdinka
potýká s úzkostnou poruchou, která ovlivňuje každý její krok. 

ČERVENKOVÁ, Michaela. Počítám s tebou. Vydání první. Praha:
Euromedia Group, 2022. 221 stran. Yoli. ISBN 978-80-242-7894-0.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112510
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112238
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111696
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109861
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.109861


Myš a smutný pán
l

Kreslený příběh Miloše Samka o zvědavé myšce, která se na
zimu schová v domečku nedaleko pole. Přílohou knihy je
jednoduchá stolní hra. 

SAMEK, Miloš. Myš a smutný pán. Vydání první. [Beroun]: Machart,
2022. 85 stran. ISBN 978-80-7656-044-4.

Poprava českých pánů na Staroměstském
náměstí roku 1621
l

Hořovický rodák, kněz Jan Rosacius Hořovský, doprovodil více
než polovinu z 27 odsouzených pánů na popraviště a
rozhovory s nimi nechal pečlivě zapsat. 

ROSACIUS HOŘOVSKÝ, Jan a HÝSEK, Karel, ed. Poprava českých pánů na
Staroměstském náměstí roku 1621: v jazyce 21. století. Šesté vydání, v
tomto nakladatelství a pod tímto názvem vydání první. Kroměříž:
Didasko, [2021], ©2021. 97 stran. ISBN 978-80-87587-81-2.

Stříbrnou cestou od Tábora k Mladé Vožici
l

Spisovatel Otomar Dvořák pokračuje ve svém objevném
putování okolím města Tábora. Tentokrát se vydal po stopách
prospektorů hledajících kdysi dávno poklady z nitra země. 

DVOŘÁK, Otomar. Stříbrnou cestou od Tábora k Mladé Vožici. První
vydání. Praha: Regia, 2022. 167 stran. ISBN 978-80-87866-64-1.

Knihy regionálních autorů - dětské

Nejkrásnější ostrov
l

Kniha berounského spisovatele Jiřího Kahouna přináší
jednoduchý příběh o putování malého leguána. Knihu určenou
k prvnímu čtení doplňuje pracovní sešit. 

KAHOUN, Jiří. Nejkrásnější ostrov. 1. vydání. V Praze: Albatros, 2022. 34
stran. První čtení. Umíme číst!. ISBN 978-80-00-06828-2.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110460
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111221
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.112115
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111782


Příběhy ze zoo. Lachtánek nezbeda
l

Druhý díl příběhů ze zoo berounské autorky přináší vyprávění
o prvňačce Bětce, která až vyroste, chce pracovat jako
ředitelka zoo.

HUDÁČKOVÁ BAROCHOVÁ, Věra. Příběhy ze zoo. Lachtánek nezbeda. 
1. vydání. V Praze: Fragment, 2022. 82 stran. ISBN 978-80-253-5797-2.

Pohlaď koně po duši 
l

Dívčí román berounské autorky přináší příběh dívky, které se
dosavadní svět obrátil naruby. Rodiče se rozvedli, ztratila
kamarádky a nemůže se věnovat svému nejmilejšímu koníčku
- koním.

HUDÁČKOVÁ BAROCHOVÁ, Věra. Pohlaď koně po duši. 1. vydání. V Praze:
Fragment, 2022. 185 stran. ISBN 978-80-253-5756-9.

Přátelé z tajemné skály
l

Pokračování fantastického románu berounské rodačky, v
němž se dva sourozenci setkají s tajemnými obyvateli
přímořské skály. 

HAHNOVÁ, Jaroslava. Přátelé z tajemné skály. [Praha]: J+J Style, s.r.o.,
[2020]. 115 stran. ISBN 978-80-270-7789-2.

Příběhy čerta z uhláku 
lhhhh

Příběhy o čertech doplňují ilustrace mladé berounské
výtvarnice Veroniky Velevy. 

MELICHAROVÁ, Daniela. Příběhy čerta z uhláku. Vydání první. [Beroun]:
Machart, 2022. 123 stran. Mea culpa; 14. svazek. ISBN 978-80-7656-
045-1.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110761
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110758
https://www.knihovnaberoun.cz/genealogicky-kurz-2021/
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111601
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110413
https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.110413


Setkání s tajemnem 
l

Třetí díl fantastického románu berounské rodačky, v němž se
dva sourozenci setkají s tajemnými obyvateli přímořské skály. 

HAHNOVÁ, Jaroslava. Setkání s tajemnem. [Praha]: J+J Style, s.r.o.,
[2022]. 97 stran. ISBN 978-80-11-01284-7.

https://katalog.knihovnaberoun.cz/Record/BEROUN.111600
https://www.knihovnaberoun.cz/genealogicky-kurz-2021/

