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Lenčiny katastrofy 
Všude plno králíků 

 Alice Pantermüllerová 

Jmenuju se Lenka, mám deset let a jsem poměrně normální. Každopádně mnohem 
normálnější než moji rodiče a oba moji blbobráši. Proto taky nechápu, proč se právě mně 

poslední dobou stává tolik divných věcí. Třeba že se na školní tabuli samy od sebe objevují strašně trapné 
věty nebo že mé oblíbené jídlo najednou páchne po růžičkové kapustě. Blééé! Způsobuje to snad indická 
zobcová flétna, kterou mi dala máma? Na něco takového přitom vůbec nemám čas. Chci si totiž 
bezpodmínečně pořídit vlastní zvíře. Mám už i docela dobrý plán, jak to udělat. Jen kdyby mi pořád nestála 
v cestě ta hloupá flétna... 

 

Lenčiny katastrofy (2.díl) 
Mezi ovcemi a slepicemi 

 Alice Pantermüllerová 

 Dnes se ve škole přihodilo cosi vzrušujícího. Barča Boleslavská totiž založila dívčí partu, 
Kouzelné svůdnice. Jsou v ní skoro všechny holky ze třídy, kromě mě a mojí nejlepší 

kamarádky Xeni. Proto jim taky pořád říkáme Ovce a slepice. Ale to je jedno, Xeňa a já máme teď svou 
vlastní partu, Divoké králíky (DK). A protože dva jsou opravdu málo, přibraly jsme do ní i Pavla s jeho 
stromovou chýší. Jen je blbé, že kromě Ovcí a slepic máme na krku ještě i partu Rokerů. Zdalipak se 
zbavíme mé indické zobcové flétny? Nebo se budou dít ještě další divné věci? 

Druhý díl dobrodružství Lenky Patrmanové, která si píše deník plný legrace. 
 

Můj stát 
Kouzelné interaktivní puzzle 

Složte si puzzle s Pražským hradem a českými státními symboly - po složení se z 
interaktivního obrázku dozvíte spoustu zajímavostí o českém státu. Své znalosti si 
pak můžete vyzkoušet prostřednictvím zábavných kvízů, které jsou rozděleny do tří 

různých kategorií. 
  
Puzzle vtipně ilustroval Milan Starý, je složeno ze 100 dílků a jeho velikost je 50x35 cm. Puzzle vzniklo ve 
spolupráci s Českým rozhlasem a obecně prospěšnou společností Dny české státnosti, obsahuje přes 350 
zvuků a textů, které namluvili Jaroslav Plesl a Lenka Krupanská. 
  
Elektronická Albi tužka není součástí knihy. Prodává se samostatně. 
 

 

Můj stát 
Putování s českým lvem za sedmi státními symboly 

Zábavná a poučná knížka zkušené dvojice autorů a výtvarníků seznamuje čtenáře se 
symboly české státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť či státní znak. Zabývají 
se jejich původem a významem či využitím a nabízejí i další souvislosti, třeba s 

poštovními známkami. 
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Tajemství za sněhovým knírkem 
 Milada Rezková, Marie Urbánková 

Kdo občas rád mlsá? Ten je tady správně! Kdo miluje dobrodružství? Ten je tady správně! 
Koho štve, když lidé podvádí a lžou? Ten je tady správně! Kdo umí udržet tajemství? Ten 

je tady správně! Mandlové zákusky, krémové dortíky, statečná vosa Celestýna, podlý agent Parchantel 
Hnusil, vlezlá štěnice Protivana Slídilvá a nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Voňavá, chytrá a zábavná 
knížka pro holky i kluky. Navrch veliké překvapení pár špičkových receptů. Dobrou chuť a sladké čtení. 

 

Robinson 
 Petr Sís 

Petr Sís ve své nejnovější knize pro malé děti proplétá legendární příběh Robinsona Crusoe 
se zážitkem z vlastního dětství. Po jednom školním maškarním bálu se hrdina ocitne na 
pustém tropickém ostrově, který se stane jeho novým domovem. Uprostřed exotické přírody 

se učí, jak nalézt potravu, postavit si přístřešek a obstarat vše potřebné k životu. Autor vytvořil poetickou a 
barvitou poctu klasickým dobrodružným románům i osvobozené barvě evropského fauvismu. Nádherně 
ilustrovaný příběh objevuje skutečnou hodnotu soběstačnosti, samoty a přátelství. 
„Dodnes jsem naplněn nadějí, kdykoli zahlédnu obrázek Robinsona, jak hledá cestu na osamělém 
pobřeží…“ 
 

Alea dívka moře Barevné vody 
 Tanya Stewnerová 

Alea už konečně ví, proč se celý život cítila tak jiná. Narodila se v moři, stejně jako její 
matka, jejíž záhadné zmizení ji stále trápí. Nevyřešených otázek je však víc. Proč je 
podmořský svět jako bez života? A žije na zemi víc lidí, jako je ona? Také Lennox 
nepřestává přemýšlet nad tím, zda i on pochází z moře. Společně s ostatními kamarády z 
Alfa cru vyráží k tajemnému jezeru Loch Ness. Najdou tam odpovědi, nebo je čeká 

zklamání? 

 

Barry Trappney nesnáší jarňáky 
Nemá absolutně nic společnýho s Jimem Smithem 

 Jim Smith 

Konečně prázdniny! Barry je ale tentokrát musí strávit na Pirátským táboře, kterej, jak 
každej ví, je jenom pro mrňousky! To je tak nehuztý! Když se ale ukáže, že nová majitelka 

tábora chce ostrov, na kterém se tábor koná, prodat Donaldu Coxovi, aby na něm mohl postavit luxusní 
sruby, Barry se rozhodne tábor zachránit. A možná mu v tom pomůže i obří šavlozubá stínka... Jedno je ale 
jisté: bude to huztý! 

 

Buřtík a Špejlička Cesta do Žatce 
 Zdeněk Svěrák 

Veselý příběh neobyčejných kamarádů, pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal 
Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, aby se společně zasmáli. 

Vydejte se spolu s oběma rozpustilými chlapíky do Žatce za velkým výdělkem! Je krásné počasí a jejich 
štěňata začínají kňučet hlady… Příběh z Žatce navazuje na jednu z epizod knihy Pan Buřtík a pan Špejlička 
a nudit se rozhodně nebudete ani tentokrát. 
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Čarodějka v zácviku 
Ovládne KONEČNĚ svá vlastní kouzla? 

 James Nicol 

Arianwyn má prostě smůlu. Neprošla závěrečnou zkouškou, a tak místo odznaku stříbrné 
hvězdy pro čarodějky získala jen hloupou bronzovou měsíční brož. Nestačí, že bude muset 

zkoušky opakovat, ale ještě ji navíc pošlou do zapadlého městečka Limb, kde je taková nuda, že tam 
vlastní čarodějku neměli už celá léta. Její nový život se ale ukáže být všechno, jen ne nudný. Když zjistí, že 
její největší školní rivalka Gimma je neteří místního starosty, je Arianwyn jasné, že problémy na sebe 
nenechají dlouho čekat. A taky že ano! Gimma totiž omylem otevře čarodějný portál, a to, co z něj unikne, 
není nic pro slabší povahy. Zatímco se Arianwyn snaží ovládnout svá vlastní kouzla, věci naberou rychlý 
spád. A v sázce je mnohem víc, než jen její hrdost… 

 

Dancing Girls Šarlota na to kápne 
 Heike Abidiová 

Šarlota je na vrcholu blaha, když může stepovat, až se otřásá podlaha. A závěrečného 
tanečního workshopu týden před prázdninami už se nemůže dočkat. Ostatní dívky však 
stepu příliš nefandí: Emily má ráda hip hop, Ida nádherně baletí a Jasmína je úžasná břišní 
tanečnice. Co teď?! Za čtyři dny musí nacvičit vystoupení na školní besídku, na kterou se 
přijde podívat půlka města! A navíc vymyslet vhodné kostýmy! Šarlota dostane nápad. 

Budou s ním kamarádky souhlasit? 

 

David, Nik a kouzelný cylindr 
 Pavel Kadlec, Kateřina Kanajlo 

Dobrodružství dvou brášků Davida a Nika, kterým starý kouzelník daruje vysloužilou 
kouzelnickou rekvizitu – starý cylindr, má nejspíš původ v dětských snech o zemích 
hraček, nekonečných kopcích zmrzliny nebo horách lízátek v lízátkovém království. S 

pomocí kouzelnického cylindru se oba kluci dostanou do všech pohádkových zemí, kam si jen zamanou. 
Jak už to bývá, je potřeba v těch říších vždy vyřešit nějaký problém, a tak malí hrdinové bojují třeba se zlým 
čarodějem, který mění nebohé dřevěné hračky do podoby studených hraček z umělé hmoty, s bojovným 
vosím králem, který lepí děti k obřím lízátkům, nebo se zlým klukem Ignácem, který trhá plyšovým hračkám 
ruce a nohy. Samozřejmě že přes ta hrozná nebezpečí všechno vždycky dobře dopadne, vždyť Davida a 
Nika chrání kouzelný cylindr od pana Valeriána! Mladý výtvarník Pavel Kadlec doprovodil vyprávění 
osobitými rozkládacími linoryty v komiksové podobě, u nichž děti ocení svěží střih a spád. 

 

Divadélko se zvířátky na louce 
moudré pohádky s výchovným poučením 

 Romana Suchá 

Publikace přináší dětem krátké veršované pohádky o zvířátkách s výchovnou tématikou, 
například o nechuti k čistotě, o neposlušnosti, lajdáctví, ponocování... Knížka je bohatě ilustrovaná a všemi 
příběhy provází malý, roztomilý Kašpárek. Na stránkách nakladatelství děti navíc najdou papírové loutky, 
které stačí vytisknout, vystřihnout a nalepit na špejli. Díky loutkám knížka získává nový rozměr, a vy si tak 
se svými dětmi můžete nejenom číst, ale i hrát divadlo. 
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Duchové 
 Raina Telgemeier 

Catrina se s rodinou stěhuje na pobřeží Severní Kalifornie a není zrovna nadšená, že musí 
opustit svoje kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya trpí vážnou nemocí, proti níž 
působí vlhký, slaný vítr, vanoucí od moře. A léčivé účinky prý nejsou to jediné, co vítr do 
městečka Bahía de Luna přináší. Sestry ze všech stran slyší, že tu žijí duchové. Říkají 

obyvatelé města pravdu, nebo jen straší nové sousedy? Zatímco Maya se nemůže dočkat, až nějakého 
ducha potká, Catrina s nimi nechce mít nic společného. Ale možná se blíží doba, kdy bude muset hodit svůj 
strach za hlavu a myslet především na dobro mladší sestry… Po autobiografických hitech Úsměv a Ségry 
se nejoblíbenější ženská autorka komiksu poprvé pustila do nadpřirozeného tématu, ale opět vznikl 
humorný a dojemný příběh o síle rodiny, přátelství a překonávání vlastních obav. To, že Duchové získali 
komiksového Oscara – Cenu Willa Eisnera – pro nejlepší dětský komiks roku 2016, není žádná strašidelná 
náhoda. 

 

Ella a její deníky Splněný sen (4) 
 Danielle McDonaldová, Meredith Costainová 

Ella si píše deník a má velký sen. Chce se setkat s popovou hvězdou Cassi Valentine. Zná 
všechny její písničky, má nejrůznější oblečení a doplňky s jejím jménem - a mazlík Bob 
dokonce nosí na krku psí šátek s nápisem Cassi Valentine! Jenže když se jejich škola 
přihlásí do soutěže, kde je první cenou osobní návštěva populární zpěvačky, ukáže se, že 

Ella a její nejhorší nepřítelkyně na světě Peach Parkerová musí spolupracovat! Zvládnou nějak vyřešit své 
neshody? Spoléhá na ně celá škola! 

 

Ema a jednorožec Záhadné bludiště 
Neobyčejný příběh o velkém kamarádství! 

 Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová 

Ema už není obyčejná holčička, jak si o sobě vždycky myslela a jak by se mohlo na první 
pohled ostatním zdát. Nejen že má nádherného jednorožce, se kterým ji pojí pevné přátelství, navíc se při 
jejich posledním dobrodružství dozvěděla, že je Vyvolená. Říše snů, odkud jednorožec jménem Keira 
pochází, je úzce propojena se světem lidí a Ema má za úkol zajišťovat rovnováhu mezi těmito světy. 
Tentokrát noční můry unesly čarodějku Aislin a uvěznily ji doprostřed záhadného bludiště plného nástrah. 
Podaří se Emě s Keirou čarodějku zachránit? 

 

Feralové Pomsta Bílé vdovy 
Feralové 3 

 Jacob Grey 

Pavoučí kletba. Odhalení minulosti. Mocný pavoučí feral spřádá sítě, v nichž má uvíznout 
sám Krák. Akční příběh vás nenechá vydechnout. 

Krák porazil obávaného Mistra Snovače i Muší matku. Na obzoru je však další feral, který kráčí ve smrtících 
šlépějích svého pavoučího předchůdce. Feralka známá jako Bílá vdova má za úkol zničit Kráka a obnovit 
v Blackstoneu staré časy zločinu a strachu. Na její stranu se postaví noví feralové – uprchlí trestanci 
z blackstoneské věznice se svými šiky zabijáckých zvířat. Všichni Krákovi blízcí se ocitnou ve smrtelném 
nebezpečí. Co když je tentokrát ochránit nedokáže? 
Vzrušující zakončení urban fantasy ze série Feralové. V sázce je víc, než si kdy Krák dokázal představit. 
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Já nejsem tvoje maminka 
 Marianne Dubuc 

Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým domem podivnou zelenou kouli. V ní se 
skrývá malé chlupaté stvoření. Otto mu poskytne přístřeší. Ale je rozhodnutý, že druhý den 
se vydá hledat jeho maminku… Citlivě podaný minimalistický příběh pro velké i malé od 
autorky knihy Ptáček a lev o tom, co skutečně znamená být rodičem. 

 

Já, zamilovaná Isabela, a tajemný rytíř 

Matias 
 Melita Denková 

Je léto, začaly prázdniny. Sabina se beznadějně zamiluje do kluka, který ji učí jezdit na 
koni. Když pak objeví ve starém domě dveře vedoucí do minulosti a setká se tam 
mladičkým rytířem Matiasem, je vše najednou jinak. Je snad Sabinina osudová láska ten 

rytíř z dávných časů? A proč se minulost víc a víc propojuje s přítomností? 

 

Kocour Josef 
 Lenka Rožnovská 

Zdá se, že Josefovi není co závidět. No uznejte. Ztratit se své mámě kočce, a ještě kvůli 
dvěma vrabčákům posměváčkům přijít o jedno oko, to není nejlepší start do kočičího života. 
Kocourek Josef to zkrátka nemá jednoduché. Možná ale právě osudové překážky nakonec 
ze smutného kotěte udělají spokojeného kocourka, který kromě jména najde i svoje hodné 

lidi a objeví lásku k malovaní – zrovna jako jeho jmenovec malíř Josef Lada. Krátké kapitoly, sazba velkými 
písmeny a přitažlivé ilustrace usnadní dětem první čtenářské krůčky a budou je motivovat k samostatnému 
čtení. Text je vhodný pro genetickou metodu čtení. 

 

Manolito a Blbeček 
 Elvira Lindo 

Taky tvému mladšímu sourozenci všechno projde? Taky mu rodiče všechno koupí? Máš 
pocit, že ty to vždycky slízneš za oba a on se ti pak akorát směje? 
Ani nevíš, jak ti rozumím. Jmenuju se Manolito Brejloun a tahle knížka je přesně o tomhle. 
O tom, jaký to je mít mladšího bráchu. I když... někdy to není zas tak špatný... občas je s 

ním velká legrace. Vlastně ani nevím, co bych bez něj dělal. Byla by to asi pěkná nuda. Doufám, že se ti 
naše společná dobrodružství zalíbí a budeš se bavit stejně dobře jako my. 
 

Medvěd Wrr Po přečtení zavřít! 
 Jaromír Štejnar, Michal Široký 

 Znáte ten pocit, když se začtete do knihy a její příběh Vás zcela pohltí? Tak přesně tohle se 
stalo i medvědovi Wrr. A to doslova!  
V otlučené krabici od bot se dostane do zdánlivě opuštěné továrny, ve které vznikají knihy. 

Ano, všechny ty knihy, kterých máte doma plné police nebo knihovny. Když se do jedné z nich začte, je 
doslova vtažen do děje a stává se součástí jejího příběhu. Narazí zde na pirátskou bandu v čele s protřelým 
kapitánem Crabsonem. Ten se plaví napříč knihami, v jejichž příbězích hledá ukryté součástky z rozbitého 
stroje na výrobu knih. Jeho cíl je jediný – získat nad strojem moc, a podmanit si tak celý knižní svět! Podaří 
se medvědovi Wrr překazit jeho ničemný plán? 
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Pax Bílý had 
 Asa Larssonová, Ingela Korsellová 

 
Nedaleko stráně Himlabacken něco stáhne malé dítě do jámy. A po Iris jako by se slehla zem. 
Je možné, že spolu obě zmizení souvisejí? Alrikovi s Viggem je nabídnuta pomoc z nečekané 

strany, ale jak můžou zachránit někoho, kdo se dostal do spárů černé čarodějnici? A hluboko pod magickou 
knihovnou se k životu probouzí prastará nestvůra… 
Bílý had je osmý díl série PAX, pokračování připravujeme na jaro 2018. 
Pro čtenáře od deseti let. 
 

Pohádka O lovcích mamutů 
 Lucie Seifertová 

Kniha vychází v řadě Dějiny pro nejmenší čtenáře. Lucie Seifertová vypráví příběh 
vtipnou obrázkovou formou s minimem textu. Kniha je určena dětem od 5 do 10 let. 

 

Strašidelná knihovna Duch za oponou 
 Dori Butlerová Hillestad 

Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není obyčejná holka – na rozdíl od ostatních 
lidí totiž dokáže vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená pro řešení 
zapeklitých záhad! Třetí případ je zavede do Klárčiny školy, kde začal nácvik divadelního 
představení. Během zkoušek se začaly ozývat divné zvuky a někdo prý dokonce viděl 
ducha. Co když je to někdo z Kazovy ztracené rodiny? 

 

Šťastný Art 
Co by ti tvůj pejsem řekl, kdyby uměl mluvit 

 Denisa Prošková, Jana Trnková 

Říkají mi šťastný Art. Podle kamarádů z parku proto, že vůbec nevím, co je to život pod psa. 
Mají pravdu. Mám totiž obrovské štěstí na lidi! Narodil jsem se v chovné psí stanici jménem 

Kamilkový dům a teď bydlím u holčičky Saši. Mám se u ní moc dobře a přál bych si, aby pejsek, který bude 
bydlet u tebe, byl stejně šťastný jako já. Přečti si mé vyprávění a dozvíš se třeba: Proč se my psi točíme 
dokolečka, než si lehneme? Proč nám nestačí k jídlu kosti a zbytky od oběda? Proč nesmíme čokoládu ani 
česnek? Proč se nemá při našem koupání používat šampon pro lidi? Kdy vrčíme, kdy štěkáme, kdy 
vyjeme? Proč nám je někdy smutno a kdy máme radost? Čti hezky pozorně a uvidíš, že se z tebe stane ten 
nejlepší chovatel psů na světě! 

 

Vílí býlí 
Tajemství kouzelného herbáře 

 Radomír Socha, Eva Chupíková 

Když holčička Janinka objeví na půdě babiččiny chaloupky starodávný ilustrovaný herbář, 
začnou se dít podivné věci. Herbář je totiž kouzelný a ukrývá v sobě neuvěřitelná překvapení. S pomocí víl 
se holčička dostane do čarovné říše víl a skřítků, kde zažije neobyčejná dobrodružství a pozná mnohá 
tajemství týkající se léčivých rostlin. Na konci každé z deseti krátkých kapitol jsou pro děti připraveny cvičné 
otázky, aby si připomněly zajímavosti a poznatky, které se v příběhu dozvěděly. 
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Zachráněné Vánoce 
 Lenka Rožnovská 

Malý František se na Štědrý den vydá pro betlémské světlo. Cestou potká pana Dobrejšku, 
kterému někdo ukradl kytici, kterou chtěl věnovat svojí ženě. Františka hned napadne, jak by 
mohl panu Dobrejškovi pomoct, aby starý pán neztratil o Vánocích víru v dobré lidi… A 

protože jsou Vánoce, určitě všechno dobře dopadne! 

 

Bílí havrani 
 Luisa Nováková 

Historický fantasy příběh se odehrává ve smyšlené zemi a v čase odpovídajícím středověku. 
Neobyčejně strhující děj se točí kolem války o trůn, který pro sebe uchvátil lstivý a 
intrikánský regent Tyryver. Po smrti krále si totiž vzal za manželku královnu vdovu a stal se 
otčímem jejích dětí, prince Daérhana a princezny Antaré. Když pak zemře i královna a princ 

se blíží plnoletosti, která ho opravňuje k převzetí trůnu, Tyryver se ho rozhodne zabít a princeznu Antaré 
pojmout za ženu. Starý věrný sluha však princi regentův podlý plán prozradí a oba sourozenci uprchnou na 
sever do skalního sídla zvaného Věže. Tam je čeká jen hrstka zbídačelých obyvatel. Mladý kralevic, který 
se zatím věnoval pouze lovu a měl pověst lehkomyslného floutka, se postupně dozvídá, jak krutá byla vláda 
jeho otčíma. Kralevice trápí výčitky, že jeho nezájem přinesl zemi a lidu tolik bídy a strádání, a rozhodne se 
získat zpět trůn i ztracenou čest. Regent totiž o něm mezitím rozšířil zvěst, že se princ pomátl a unesl svou 
sestru, do které se zamiloval. 

 

Když ještě chodil Pán Ježíš s Petrem po 

světě 
 Tomáš Vondrovic 

České lidové pohádky plné humoru a poezie vyprávějí o tom, jak vznikly houby, včely nebo svatojánské 
mušky – ale třeba i tom, jak svatý Petr místo Pána Boha pásl husy; a ještě mnoho dalších podivuhodných 
příběhů, prosycených prostou vírou, něhou a laskavou moudrostí. Podle staré sbírky P. Julia Košnáře pro 
děti převyprávěl Tomáš Vondrovic. Ilustrovala Markéta Vydrová. 

 

Obrázky z moderních československých 

dějin (1945–1989) 
 Jiří Černý 

Víte, kdo poprvé vyslovil výraz „železná opona“? Čemu se říkalo americký brouk? V kterých 
částech Prahy nastupovali lidé do stanic metra Fučíkova, Moskevská a Leninova? A kolik 

medailí dovezli manželé Zátopkovi z olympiády v Helsinkách roku 1952? 
Na tyto otázky a spoustu dalších najdete odpovědi v této výjimečné publikaci. Bohatě ilustrovaný komiks 
provází dějinami poválečného Československa a érou totality ve všech jejích podobách. Přístupnou a 
srozumitelnou formou přivádí mladé čtenáře k proměnlivé době let 1945–1989 a zaujme i dospěláky, kteří 
zavzpomínají na svoje dětství a mládí. 
Nechybí ani zajímavé informace o významných osobnostech z kulturního a vědeckého světa. 
Výtvarnou podobu dal knize Lukáš Fibrich. 
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Obrazy z Nového zákona 
 Renáta Fučíková 

Obrazy z Nového zákona navazují na knihu Obrazy ze Starého zákona. Bohatě ilustrovaná 
publikace vypráví o životě a učení Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla. 
Evropská kultura, jejíž jsme součástí, je neoddělitelně spjata s myšlenkami křesťanství. V 

průběhu staletí si je však přivlastnili mnozí – panovníci, dobyvatelé, reformátoři i politici – a pokřivili je. Naše 
kniha vznikla proto, aby dnešní děti mohly lépe pochopit původní poselství Ježíšových myšlenek. Společně 
se proto vypravíme do míst, kde se křesťanství zrodilo, do kraje kolem Galilejského jezera. Tam žil a kázal 
Ježíš Kristus, který k Mojžíšovu desateru zákonů připojil zákon nový: Odpuštění a vzájemnou lásku. Knihu 
doprovázejí ilustrace Renáty Fučíkové, které vrhají na příběhy Nového zákona zcela nové světlo a 
originálně je pojímají. 

 

Spolkla mě knihovna 
Od hliněných dstiček k tištěné knize 

 Klára Smolíková 

Schválně, jaká nejpodivnější věc se ti s knihou stala? Tak třeba Davida a jeho kocoura 
spolkla knihovna. Jen si to představ: v klidu si chceš číst a najednou jsi uprostřed té nejbláznivější a 
nejdivočejší výpravy do knižní historie! Vyprav se tam s nimi! Navštiv knihovny šlechtické i klášterní, potkej 
knihovníky, učence i písaře, pomáhej s knihtiskem a hledej ztracený svitek. Držíme ti palce – snad tě 
knihovna zase vyplivne zpátky. 

 

Strasti zkoušeného Standy 
Strhující zpráva o předponách s- a z- 

 Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová 

Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí 
českého pravopisu, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o strašpytlovi Standovi, 
který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na 
něm děti upevňují jejich použití. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, 
pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, která pomáhá 
v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše. 

 

Světoví Češi 
Příběhy průkopníků, osobností, které proslavily naši zem 

 Jiří Černý, Jana Jůzlová 

Prostřednictvím textu a komiksu dává kniha nahlédnout do lidských osudů výjimečných 
osobností, které vynikly ve svém oboru, případně otevřely novou cestu vývoje. Nalezneme zde 27 příběhů 
pozoruhodných lidí – umělců, vynálezců, vědců i podnikatelů. Někteří za celý svůj život naši zemi neopustili, 
jiní odjeli do cizích měst bádat či tvořit, další se vydali na druhý konec světa poznávat cizí národy. Jak 
plynuly jejich životy? Šlo jim vše hladce, nebo se potýkali s potížemi, závistí či nepřízní osudu? Usilovali o 
svůj cíl již od mládí, nebo k němu došli „náhodou“? Jejich životní cesty byly různé, někteří se proslavili již za 
svého života, mnozí však byli zapomenuti a znovu objeveni až později. Ale všichni jsou to lidé, na které 
bychom měli být hrdí. 
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Světoví Češi 2 
 Jana Jůzlová, Jiří Fixl 

I v novodobých dějinách naší země se objevuje celá řada velkých postav, na které můžeme 
být právem hrdi. Hlavně k nim se také obrací druhý díl oblíbené populárně-naučné 
publikace pro děti, ale i mnohé dospělé. Prostřednictvím textu a komiksových stripů líčí 
zajímavé, dobrodružné, dramatické a někdy i tragické osudy lidí, kteří se nebáli jít za svým 

snem – ať už jde o malíře, básníky, vědce, konstruktéry či mecenáše a politiky. Mezi dalšími 27 osobnostmi 
najdeme slavná jména jako Tomáš Garrigue Masaryk, Jaroslav Seifert, František Kupka, Václav Havel, 
Antonín Dvořák, Milada Horáková, ale i jména méně známá, avšak neméně významná – např. František 
Fajtl, Antonín Holý, Erich Roučka, Sidonie Nádherná či Jindřich Waldes. 

 

Vynálezce Alva 
 Klára Smolíková 

Je libo raketobrusle, přenášedlo, létající samočistící maxibubliny nebo robota, který za vás 
uklidí zahradu? Alva si ví rady se vším. S tímto vynálezcem se rozhodně nudit nebudete! 
Vynálezce Alva je brýlatý kluk – rozcuchaný neposedný zrzek, toužící po technických 

vymoženostech třetího tisíciletí. Jméno Alva „zdědil“ po svém slavném předchůdci T. A. Edisonovi. Jako 
každý génius je nadán nezměrnou fantazií a tvořivostí, které ve spojení s jeho nepraktičností a 
zmatkářstvím vedou k nečekaným zápletkám a ještě nečekanějším rozuzlením. S dvojicí sourozenců 
Filipem a Denisou tvoří nerozlučnou partu kamarádů, která zažívá neuvěřitelná dobrodružství ve škole i 
mimo ni. Náš příběh začíná první školní den… 
Bohatě ilustrované vtipné příběhy podle televizního večerníčku, pro malé i velké. 
 

Vynálezce Alva 2 
 Klára Smolíková, Jiří W. Procházka 

Bohatě ilustrované vtipné příběhy podle televizního večerníčku doplňují samostatné 
komiksové epizody. 
 

 

Čti mi před spaním 
Nezbytná pomůcka pro všechny rodiče, jejichž děti nechtějí spát 

 Claire Hawkock, Charlotte Cooke 

Tato knížka pomůže vašemu dítěti lépe usínat! Její předčítání před spaním zbaví dítě 
úzkosti a uklidní jeho mysl. Vyprávění o tom, jak se zvířata ukládají k spánku, vyvolává 
představy, které pomáhají uvolnit tělo. Opakování klíčových slov ukolébává a uvádí do 
ospalého stavu. Spojení čteného slova s klidným a důvěrně známým vyprávěním vytvoří pro 

dítě příjemnou atmosféru potřebnou ke spokojenému usínání. 
 

Dědictví rodu Trnhoffů 
 Gareth P. Jones 

 Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském 
ponurém šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí nesmírné bohatství. Od svých 
vrstevníků se však liší hlavně neustálou snahou zavraždit jeden druhého! Když se svou 

smrtící sourozeneckou rivalitu rozhodnou hodit za hlavu, brzy se ukáže, že jeden z nich prostě nedokáže 
přestat... Anebo ve skutečnosti stojí za příšernými léčkami někdo jiný? Podaří se jim přežít dostatečně 
dlouho na to, aby mohli vypátrat, odkud to opravdové nebezpečí přichází? 
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Příběh plný nástrah a strašlivých záhad, v němž se setkáte se zabijáckými včelami, rozzuřenými medvědy, 
ale hlavně s děsivým tajemstvím, které těm dvěma navždycky změní život… 
 

Zrada rodu Trnhoffů 
 Gareth P. Jones 

 Ve vypálených ruinách panství rodu Trnhoffů nastalo opatrné příměří. Po životě stráveném 
ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se totiž dvojčata Felix a Leontýna rozhodla 
přestat bojovat. Leontýna si našla nové kamarádky a zkouší se věnovat úplně normálním 
aktivitám, jako je třeba holčičí pyžamová party. A její bratr dokonce randí s řezníkovou 
dcerkou! Když se ovšem na panství zničehonic objeví zapomenutý strýček Harry a dojde k 

celé řadě téměř smrtelných „nehod“, zdá se, že je vražda opět na pořadu dne… Že by se Felix s Leontýnou 
vrátili ke starým způsobům? Anebo stojí za zradou rodu Trnhoffů někdo docela jiný? 
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