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Nedoručený dopis z Bradavic (rady pro čtenáře z 6. a 7. třídy)

Markéta Dubnová

Obláček dýmu ze sfouknutých jedenácti svíček na dortu se ještě třepotá nad stolem. Tajně jste zamáčkli slzy, protože žádná sova 

vám nepřinesla dopis ze Školy čar a kouzel. A teď vás čeká nástup na druhý stupeň ZŠ. Dorazí noví spolužáci, pár z těch starých se 

vypravilo na víceleté gymnázium (to už zní trochu jako Bradavice). Vaše oblíbená učitelka, která vás provázela skoro všemi 

předměty, a už jste věděli, co čekat, když významně pozvedla obočí, se změní v celou plejádu podivínů, učících předměty, které si 

svou děsivostí nezadají s těmi kouzelnickými.

A co hůř, dneska jste v zrcadle zahlédli první pupínek na dosud hladké líci a dlouhou ruku puberty, která vám tam zarudlý pupen 

škodolibě umístila. Než vás pohltí nejistota, je třeba se schovat. Nejlépe hodně daleko. V Bradavicích už to znáte, ale můžete 

objevovat kraje dosud nepoznané, regály knihoven jsou plné knih a v jejich magických světech se dají strávit dlouhé hodiny.

Samozřejmě, lze i zapnout počítač a seriály a hry vám splní stejné zadání. Ale nezapomeňte: skoro všechny ty báječné fantasy 

seriály mají svou knižní předlohu, mnohdy lepší a košatější než hra nebo film. Ani není třeba pouštět se do příběhů spletitých a 

plných krutostí a sexu, ty věkově přiměřené se vám budou snadněji číst. Na Zaklínače nebo To si ještě chvíli počkejte, s větším 

potěšením a pochopením si je jako starší vychutnáte.

Dashner, James: Labyrint / Útěk (a další díly)

Lowry, Lois: Dárce

Ness, Patrick: Volání netvora

Tolkien, J. R. R: Hobit

Některé z příběhů dokonce ještě nikdo natočit nestihl, tak si pospěšte, až půjdete do kina se spolužáky, můžete trousit otravná 

moudra a spoilery ještě před představením.

Brallier, M.: Poslední děti na Zemi 

Braunová, Petra: Ztraceni v čase

Colfer, Eoin: Seznam přání    

Colfer, E.: Artemis Fowl  

Colfer, Ch.: Země příběhů

Collins, Suzanne: Gregor a Město pod městem

Matocha, Vojtěch: Prašina (oba díly)

Možná nestrkáte hlavu do písku a raději si přečtete něco terapeutického o stejně zkoušených dětech na prahu puberty. Vlastně i ve 

fantasy příbězích často o osudu světa rozhoduje hrdina zmítaný hormonálními bouřemi a strachem z domácích úkolů (ani Potter na 

tom nebyl lépe).

A nezapomeňte, že číst komiksy není žádná ostuda! Čtení je hlavně o potěšení.

Braunová, Petra: 3333 km k Jakubovi

Březinová, Ivona.: Útěk Kryšpína

Ježková, Alena: Dračí polévka

Paterson, Katherine: Most do země Terabithia

Telgemeierová, Raina: Úsměv, Ségry, Duchové (komiks)

Wilson, Jacqueline: Sama doma

Zatímco spolužáci z gymnázií jsou přetíženi domácími úkoly, vy si můžete dovolit číst i zajímavější knihy než Krále Lávru, Staré řecké 

báje a pověsti nebo Kytici. A pokud ve škole plavete jako v rozbouřeném moři, můžete okoralé srdce vašeho Severuse Snapea 

obměkčit mimoškolní znalostí:

Fučíková, Renáta: Dobrých 100

Fučíková, Renáta: Jan Amos Komenský ‒ Comenius

Favilli, Elena: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 1 a 2

Než se v hodinách dějepisu prokoušete pravěkem a starověkem až k druhé světové válce



a moderním dějinám, uplyne hodně vody, ale jsou knihy, na které nemusíte čekat do devítky:

Gleitzman,Morris: Kdysi, Potom, Když (a k vydání se připravují ještě další dvě knihy)

Lowry, Lois: Spočítej hvězdy

Tichý, František: Transport za věčnost

Válková, Veronika: Terezínské ghetto (s Bárou ze série „Kouzelný atlas putování časem“ můžete procestovat dějiny křížem krážem)

Šinkovský, Martin: Trikolora (komiks)

Černý, Jiří: Obrázky z moderních československých dějin: 1945‒1989  (komiks)

Nechce se vám do děl Aloise Jiráska? Máte pocit, že by bylo jednodušší nastudovat tisícistránkové Dějiny bradavické školy? Třeba 

přesvědčíte paní učitelku, že tohle je dobrá alternativa:

Adla, Zdeněk: Obrázky z českých dějin a pověstí (léty prověřený komiks)

Bobák, F. J.: Dávné pověsti národa českého I.‒III. díl

Ježková, Alena: Příběhy českých knížat a králů

Nepřekvapí vás vyprávění o mytických a bájných tvorech. Co napsal pan Petiška ve Starých řeckých bájích, už dávno znáte. Vždyť 

hustota výskytu bájných a mytických tvorů z bájí řeckých i severských na školních pozemcích v okolí Bradavic je obdivuhodná: 

bazilišek, bydlící ve školním sklepě, kentaur, sfinga, jednorožec, troll. V dalších fantasy sériích se objevují i samotní bohové, o 

kterých se ve škole učíte (a jejich polobožské děti, které to nemají v současném světě jednoduché).

Riordan, Rick: Zloděj blesku (a celá sada příběhů Percyho Jacksona).

Další série téhož autora vás zavedou i do Ásgardu mezi božstva ze Severu (ale už musíte být protřelý knihomol: autor nebyl žádný 

lenoch a 400 stran na jednu knihu je docela oříšek).

Hrdinou pohublejší knihy o severských božstvech v nesnázích je opět dvanáctiletý kluk, který nemá na růžích ustláno: Gaiman, Neil: 

Odd a mraziví obři.

Vy sice čtete suverénně, ale pokud nechcete být za Hermionu, zkuste do světa knih uvrtat

i pomalejšího kamaráda, který s vámi zašel do knihovny a nechcete ho ztrapnit prvním čtením. Právě Odd je dobrá volba k 

doporučení pomalejšímu čtenáři, nebo pokud není milovník fantasy a mytologie, zkuste knihy dobrodružné.

  Březinová, Ivona: Poušť, všude poušť

 Březinová, Ivona: Nevinná lavina a další ze série GO!

Tarshisová, Lauren: Přes palubu: přežil jsem potopení Titaniku, 1912 a další knihy ze série

Pro knihovníky: popisovaný čtenář je v knihovně již spíše bílou laní, ale znalců Harryho Pottera máme stále plné půjčovny, tak se 

pokusme o záchranou misi, ať se neocitne na červeném seznamu ohrožených druhů. Na stránkách Knihovny města Hradce Králové 

vám pomohou radou hned dvojí seznamy doporučených knih: jedny sestavují knihovníci z celého kraje a ty druhé vytvořily pro učitele 

knihovnice z dětských oddělení KMHK.

Jak dlouho by žil Harry Potter, kdyby Hermiona nečetla?

Motto, které vykouklo na sociálních sítích a drápkem se chytilo. A možná by mohlo být i pro děti inspirací.
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