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Jenseptej Příběhy knižních skřítků  
Autoři: Magdaléna Katolická  

Na světě je spousta knih, to určitě víte. Zcela jistě ale nevíte, že o ně pečují knižní skřítci. Jak to dělají? Co se 

učí ve škole? Jaká je jejich oblíbená zábava? To vám prozradí Jenseptej, knižní skřítek, který bydlí s mámou 

Rádavařila a tátou Koupilboty ve hřbetu jedné dětské knížky. A aby toho nebylo málo, dozvíte se, kdo je to 

knihkupec nebo knihomol a jistě oceníte i nápady na tvořivé aktivity. Třeba návod, jak si vyrobit záložku. 

 

Ať jsou velcí zase malí!  
Autoři: Barbora Vajsejtlová  

Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali dětmi? Na Kubu s Luckou nemají rodiče vůbec čas. Ale to se rázem 
změní, když děti dostanou od skřítka Alfonse kouzelný zvoneček! Stačí zazvonit a říct zaklínadlo, a 
zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát jako děti… Což uprostřed velkého nákupu, na dětském hřišti či na 
prohlídce hradu způsobí řadu vtipných a absurdních situací... Od autorky úspěšné knihy Vánoce za dveřmi. 

 

Johan už není sám  
Autoři: Henrik Hovland  

Johan Jensen bydlí sám, nikdo ho nebudí, ani s ním nevečeří. Každé odpoledne se vydává na procházku a 
jednou zahlédne hezkou krokodýlí slečnu zalévat zahradu. Od té chvíle chodí okolo i několikrát denně a Frídu 
pozoruje. A když Johan zjistí, že Frída navštěvuje hodiny tanga, pustí se do tance i on. Že by Johan konečně 
našel kamarádku? 

 

Překlep a Škraloup  
Autoři: Barbora Klárová, Tomáš Končinský  

Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z věci, která před chvíli zářila novotou, je 
starý, nepotřebný krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti. Skřítek 
Překlep, jehož specialitou jsou chyby v knížkách, se jednoho dne vydá na dobrodružné putování k 
samotnému Zubu Času. Podaří se mu zastavit stárnutí? A kdo získá Křišťálový Prdlajs? A jakou roli v tom 
všem hraje mluvící hovnivál? 

 

Projekt pes (smečka)  
Autoři: Lucie Hlavinková  

Jenda konečně dostal vytouženého psího kamaráda. Na vlastní kůži se přesvědčí, že mít psa není jenom 
zábava… Ale taky venčení, výcvik, povely… Důležité je nebýt na všechno sám. Jako Mirek, Jendův spolužák 
ze školy, kterému se neustále posmívají starší kluci. Ale Jenda má plán, jak mu pomoct. Samozřejmě v něm 
nemůžou chybět psi. A ani Monika, Jendova nejlepší kamarádka, trochu zapomnětlivá Jendova babička nebo 
bratranec Robin… Protože smečka je základ, to ví přece každý! 

 

Policejní křeček a zámecký zloděj  
Autoři: Daniela Krolupperová  

Policejní křeček? Ano, skutečně existuje! Jmenuje se Bruno a bydlí u druháka Jirky. Přednedávnem jeho 
skvělý policejní čich odhalil skupinu zlodějů aut. V místní zámecké galerii je právě teď výstava nádherných 
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šperků. A křeček tuší, že brzy bude mít práci. Jednoho dne je to tady – cenné šperky byly ukradeny.  

 

České pověsti pro malé děti  
Autoři: Martina Drijverová  

Zkrácené verze nejznámějších českých pověstí přepsaných do jazyka srozumitelného dětem raného školního 

věku (Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Dívčí válka, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Blaničtí 

rytíři, Karlův most, Král Žito, Bruncvík, Faustův dům, Dalibor, Synové Svatoplukovi, Golem, Staroměstský 

orloj, Horymír, Král Karel IV., Tatarská princezna, Král Ječmínek). 

 

 

 

Albi tužka s Atlasem světa (kouzelné čtení) 

Sada interaktivní elektronické Albi tužky a knížky Atlas světa z edice Kouzelné čtení. 

Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když 

se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba. Tato 

interaktivní elektronická tužka vám umožní zažít vždy něco nového. S elektronickou Albi tužkou můžete plně využívat 

všechny výrobky označené logem Kouzelné čtení. 

 

Kniha Staré pověsti české (kouzelné čtení) 

Naučná mluvící kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti od 8 let pověstmi 
pohanských Čechů od Aloise Jiráska. Na každé dvoustraně poznají jednu z pověstí, seznámí se s 
postavami, poslechnou si poutavé dialogy a zvuky. Samozřejmě nechybí ani zábavné kvízy ve 3 
obtížnostech, které prověří nabyté znalosti. Kniha Staré pověsti české obsahuje přes 2000 zvuků a 
textů. 

 

 

 

Kniha Hravé české dějiny 1 (kouzelné čtení)  

Interaktivní mluvící kniha Hravé české dějiny z edice Kouzelné čtení provede děti od 6 let dobou, ve 
které žili naši předkové a to od pravěku až po 15. století. V knize nechybí zábavné kvízy v různých 
obtížnostech, které prověří získané vědomosti. 
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Letopisy zlomu  
Nik Perumov  

Již několik století uplynulo od ničivých válek, v nichž lidé přemohli ostatní rasy. Dnes je lidská říše magickými 
řády udržována v područí násilí a strachu. Nový pán Říše se však od svých předchůdců liší. Nechce být 
pouhou loutkou, touží po skutečné moci. Dvorní mágové ho od dětství učili, aby byl nelítostný a nesmiřitelný – 
a nyní je připraven obětovat cokoli... Ve stejnou dobu nachází otrokyně šéfa kočovného cirkusu v lese 
prastarý magický meč Immelstorn, trpaslík Sídri vede malý oddíl do hloubi zapomenutých slují, aby zde získal 

jistý artefakt, a mladý žoldák Fess musí vynaložit veškerý svůj um a obratnost, aby odhalil tajemství, které může otřást celou 
říší... A tomu všemu přihlížejí vetřelci z jiného světa, jejichž úmysly zůstávají nejasné, ale jen stěží budou dobré. 

 

Audiokniha  -  O makové panence a motýlu Emanuelovi  
Mluvené CD , napsal Václav Čtvrtek, vypráví Vlastimil Brodský. Obsahuje epizody:Jak maková panenka 
potkala motýla Emanuela 7:02, Jak rozsvítila luční světýlko 6:49, Jak přechytračila loupežníka Buráska 4:10, 
Jak je navštívil blesk Ámos 5:01, Jak se líbila motýlu Ibrahímovi 5:30, Jak uspala turecký měsíc 4:32, Jak jí 
náprstek Pichpic ušil sukýnku 4:51, Jak se na ni rozzlobil leknín 5:11, Jak si ji odnesla veverka Barka do 
hnízda 5:32. Délka: 49 minut 

 

Audiokniha - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 
děti 

Ransom Riggs, Viktor Dvořák 

Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Stará sbírka bizarních fotografií. 
Existuje opravdu podivný sirotčinec pro děti se zvláštními schopnostmi, o němž Jacob jako malý slýchával? Teď je mu šestnáct 
a po rodinné tragédii se vydává na cestu, která mu umožní pochopit, kým vlastně je. Nezodpovězené otázky jej zavedou na 
vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objeví rozpadající se trosky starého domu. Když bloumá opuštěnými chodbami, 
uvědomuje si, že jeho obyvatelé byli skutečně velmi neobvyklí. Co s nimi má společného? A mohli by být ještě naživu? 

 

 Řvi potichu, brácho 
Ivona Březinová 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou 
barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 
nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale 
ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do 
ústavu, to by nepřežily. 
 
Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, které 

se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše Kučerovského dětem ukazuje, že s 
poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění. 

 

 Kočky a jiné příběhy o strachu 
Milada Mašinová  

Hezká učitelka, objekt touhy všech chlapců, usedá se svými svěřenci do vozíku horské dráhy, aniž by 
tušila, jaká hrůza na ni čeká... 
Uprostřed moře pluje vrak lodi s nesourodou dvojicí trosečníků – holčičkou a mladíkem, který se zcela 
odtržený od skutečnosti hrouží do rádoby intelektuálních úvah... 
Mladinká služebná se náhle ocitne na dlažbě a nemá kam jít... 
Chlapec trpící nezájmem, ba krutostí svých rodičů netuší, že oceán se vzdouvá a bouří jeho vinou... 
V takových mezních situacích se ocitají mladí hrdinové šestice povídek začínající autorky Milady 

Mašinové. Tématem je láska ve všech podobách: sourozenecká, rodičovská i milenecká, žárlivá, sobecká, majetnická i 
sebestředná. Láska, kterou provázejí obavy, aby nás ten druhý citově nezranil. Láska, jejímž blízkým souputníkem je sžíravá, 
krutá nenávist. Láska, jejíž nedostatek člověka pokřivuje a ničí... 
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 Už měkoně vyvádějí 
Dagmar Urbánková 

Fantastická sbírka omylů, nepochopení, zádrhelů, nejasností, přeslechnutí a představ z dětství, jak je 
sesbírala, sepsala a kresbou doprovodila Dagmar Urbánková. Dětství je úžasné? Proč? Třeba pro 
nekonečné a pomalé plynutí času, v němž vzniká “nerozumný “ prostor, který smývá hranice mezi fantazií 
a skutečností, v němž se svět jeví jako cosi nepochopitelného, magického a nekonečně rozměrného. Malá 
knížka Dagmar Urbánkové se tohoto zvláštního času dotýká z té legračnější stránky. Mapuje a kreslí 
„vymyšlenky“ neboli falešné představy, které si děti dělají, protože špatně pochopily nějaké slovo, slovní 
spojení nebo si jen něco představují jinak, než to ve skutečnosti je. To vše se přitom odehrává na hranici 

jazyka a fantazie, někdy je to směšné, někdy zábavné a někdy se to dotýká podstaty vesmíru. Více prozrazovat nebudeme, 
vzpomeňte si sami a bavte se… 

 

 Od žežulky k Mikuláši 
 
Josef Václav Sládek 

Básničky a říkanky Josefa Václava Sládka pro malé děti i jejich rodiče. Známé a téměř zlidovělé, ale i 
zapomenuté nebo opomíjené texty citlivě a vtipně ilustrované Filipem Pošivačem rozveselí a někdy i 
rozteskní snad každého čtenáře. 
 
Josefa Václava Sládka (1845-1912) známe spíše jako meditativního lyrika a autora vlastenecké poezie, 
málokdy ale bývá uceleně představen jako autor básní, které záměrně věnoval dětem. Nápěvy 

„…vlaštovičko leť, už je na tě čas…, strýček Houra domek bourá, staví zámek pro kocoura…, když byl pašík malé sele, neměl v 
světě nepřítele… nám zní povědomě, křišťálovou studánka v nejhlubším lese umíme snad všichni nazpaměť ještě ze základní 
školy. Nicméně výbory, určené nejmenším čtenářům, které v Čechách až dosud vycházely, například zcela opomíjely balady a 
verše s náboženskou symbolikou a v tomto smyslu i Vánoc. 
 
Editorka Jana Čeňková sestavila výbor Sládkovy poezie pro děti tak, že zohlednila autorovu tvorbu v celém jejím spektru, od 
známějších po zcela neznámé texty. Ilustrátor Filip Pošívač pak moderní a vtipnou ilustrací zprostředkovává klasickou poezii J. 
V. Sládka současné generaci. Kniha je rozdělena do tří částí. V první jsou zahrnuta hravá intencionální říkadla, převážně z jeho 
trojice klasických sbírek pro děti (Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky). Druhá část obsahuje baladické skladby a básně s 
náboženskou tématikou, vážící se převážně k vánočnímu času. V části poslední jsou pak soustředěny texty s námětem 
vlasteneckým, kde se často objevuje motiv dálné mořské scenérie, kterou Sládek připomíná odloučenost se svou vlastí a svými 
blízkými. 
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