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Čuníkův neobyčejný deník 
Emer Stamp 

Čuník nechce nic jiného, než lenošit a hrát si se svými kamarády Kačerem a Krávou a jíst pomyje. Protože pomyje jsou 
super, nejlepší a tááák dobroučké. Jenomže mu nic nikdy nevyjde podle plánu, a tak se mu pořád stávají úplné 
ŠÍLENOSTI. Proto si musel začít psát už TŘETÍ deník. Ano, Čuník je zpátky a tentokrát to bude Vážně Pozoruhodné! 
Můžete se těšit na zbrusu nová dobrodružství a čerstvou dávku čuníčtiny! 

 

Dobrý den, koťátko! 
Knížka s prvky Montessori 

Malé koťátko má hodně práce. Musí si dát mlíčko, olízat tlapky a pohrát s klubíčkem vlny. A je pěkně unavené! 
Objevovat svět s tímto leporelem pro nejmenší děti od jednoho roku je tak zábavné! Pevné stránky s pohyblivými 
prvky procvičí i jemnou motoriku. Stačí jen vložit prstík do správného otvoru a lehce vysunout, zatáhnout nebo 

otočit a hned bude váš malý objevitel znát odpovědi. 

 

Násobilka: zábavné počítání 
Kniha pro malé i velké počtáře, kteří se chtějí zlepšit v násobilce, anebo si své dovednosti jen procvičit. Je bohatě 
ilustrovaná a plná rozmanitých početních aktivit - příkladů, úloh, hádanek a doplňovaček. K přehlednosti přispívají 
tabulky násobků. Obsahuje též samolepky, takže je násobilka hned hravější. Násob, sleduj své pokroky a staň se 
počtářskou hvězdou třídy! 

 

O Radostníčcích 
Jan Houkal 

Co je v životě nejdůležitější? Zlatý náhrdelník nebo buchty, které se jen rozplývají na jazyku? Mít ten nejkrásnější 
květinový domeček? Dělat si, co se mi zlíbí, a nepřemýšlet o tom, jestli to někomu prospěje, nebo ne? Odpověď není 
nijak složitá, ale možná docela jiná, než by se zdálo. Tři půvabné pohádky – podobenství o poutníku Teodorovi, který 
po celý život hledá jeho smysl, o malém Radostníčkovi, který se dokázal vzdát vlastního úspěchu pro radost 
kamarádky, a o třech do sebe zahleděných sestrách, kterým až Boží zrcadlo ukázalo skutečnost, vybízejí k hlubšímu 
zamyšlení nad dnešním životem v uspěchaném, konzumním světě a nabízejí možnost rozpoznat, co má v lidském 

životě skutečně trvalou hodnotu. 

 

Anča a Pepík 3 
Lucie Lomová 

V Ušíně snad nemine jediný den, aniž by se něco zajímavého stalo. Tu na koncert zavítá slavný zpěvák Richardo, jindy 
se v nedalekém lese usadí ledové víly. Anča se změní v obra a co teprve jestli se vyplní. jasnovidcova věštba! Ještě že 
mají Anča s Pepíkem pro strach uděláno a nebojí se ani děsivého žroutovce, ani pravěkých Myšanů. Kdo jednou ve 
zdraví přečkal výlet s ambiciózním bratrancem Robertem, vydrží už vše.Souborné vydání oblíbeného komiksového 
seriálu z časopisu Čtyřlístek pokračuje třetím svazkem zahrnujícím čtrnáct příběhů z let 1994-1996. Pamětníkům z řad 

rodičů připomene milovanou četbu jejich dětství, nově příchozí pak uhrane a okouzlí stejně jako před dvaceti lety. Myšky totiž nestárnou, 
myšky mají stále plno sil, jak ostatně dosvědčuje i nový animovaný seriál České televize. 

 

Zombíci...Zákaz krmení!  
Ondřej Frencl  

Mysleli jste si, že dobrodružství Franty a jeho kamarádů skončilo tím, že našli útočiště v opuštěném supermarketu? 
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Tak to ani omylem! Prosklené dveře nezadrží příval hladových zombíků nadlouho, a tak je třeba vymyslet lepší plán. Jenže to se snáze 
řekne, než provede, obzvlášť když vám na krk dýchají slintající příšery. Naštěstí se naši staří známí nevzdávají a vymyslí patřičně bláznivý 
způsob, jak se ze zapeklité situace dostat. Tím však jejich další dobrodružství teprve začíná… 

 

Hraničářův učeň Královská hraničářka  
John Flanagan  

Když se Will stal členem hraničářského sboru, složil slavnostní přísahu. Teď se zdá, jako by pro něho nic neznamenala. 
Poté co byl jeho život rozvrácen strašlivou tragédií, nemyslí Will na nic jiného než na pomstu. Willovi znepokojení 
přátelé musejí najít způsob, jak ho odvrátit od temné cesty. S řešením přichází Halt: Will si vezme na starost učně. 
Všechny překvapí, koho Halt navrhuje – a je to žádost, kterou Will nemůže odmítnout. Výcvik vzdorovité a svéhlavé 
dospívající dívky je náročný. A když Will na jedné výpravě narazí na bandu zločinců, musí se rozhodnout, co je pro 
něho důležitější, zda dotáhnout do konce svou pomstu, nebo zachránit nevinné životy. 

 

Pan Smraďoch  
David Walliams  

Další humorný příběh pro mladé čtenáře od autora knihy Babička drsňačka. Kouzelně neuctivý a zároveň dojemný 
příběh vypráví o tajemstvích, přátelství i docela obyčejném životě. Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných 
románových hrdinů. Žije na lavičce v parku a svému jménu dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradlavější smraďoch 
pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale rozhodně nebrání v tom, aby se s ním spřátelila. Jasně, páchne, ale na druhou 
stranu nikdy na ni nikdo nebyl tak milý jako on. A tak se Chloe rozhodne, že milého bezdomovce tajně ubytuje v kůlně 
na zahradě svých rodičů. Jenže schovejte takového smraďocha! Chloe brzy pozná, že některá tajemství můžou být 
velmi nebezpečná a od katastrofy je dělí jen malinký krůček. 
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