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Kouzelná cesta domů 
 Vlasta Baránková 

Honzík s Barunkou touží se vrátit do země, kde se narodili, do země, o které 
jim maminka často a krásně vypráví. A tak se vypraví na cestu. Na svět se 
dívají z výšky, ale díky kouzelnému kukátku vidí i sebemenší drobnosti. 

Podívejte se na svět jejich očima v překrásné obrázkové knížce Vlasty Baránkové. 

Kocourek Matýsek (s piktogramy) 
Pohádka pro děti, které mají potíže s porozuměním 
psanému a mluvenému slovu 

 Vlasta Hurtíková 

Pohádkový příběh o odvaze a přátelství je psaný formou piktogramů a je určen především dětem, 
které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu. Čtení je založeno na 
obrázkovém systému (SPC), který vytvořila Roxanna Mayer Johnson. Text je snadno 
srozumitelný a přizpůsobený jazyku piktogramů. Veselé ilustrace jsou pojaty maximálně 
konkrétně, aby podpořily snazší chápání vizuální komunikace. Dítě pochopí, že odvážný je nejen 
ten, kdo se postaví nepříteli, ale i ten, kdo se nebojí požádat o pomoc. 

Malované dějiny Evropy 
 Vít Haškovec, Ondřej Müller 

80 komiksových příběhů barvitě líčí historické mezníky Evropy a volně navazuje 
na populární Obrázky z českých dějin a pověstí. Proč se zhroutila Římská říše? 
Kdy se pes stal nejlepším přítelem člověka? Nebo jak se z Evropy stala 
technická velmoc? Vydejte se na vzrušující cestu a poznejte důležité okamžiky 

evropského kontinentu, které utvářely náš dnešní svět. Malované dějiny Evropy vás přesvědčí, že 
historie může být pořádná zábava! 

Velká kniha českých pohádek 
Pavel Šrut 
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných princů a krásných zakletých 
princezen, hloupých i prohnaných čertů, venkovských chasníků a lidožravých 
obrů – tak pestrý a kouzelný je pohádkový svět, který najdete v této knížce. Velký 
soubor známých i méně známých českých pohádek se před vámi v celé své 

nádheře a rozmanitosti otevírá díky převyprávění Pavla Šruta a krásným ilustracím Evy Frantové. 

Zachráněný dědeček 
 Štěpán Zavřel 

Dědeček Tomáš už dávno nebyl mladý, a přesto byl ještě pořád přeborník v jízdě 
na kolečkových bruslích a vůbec měl velký talent pro kouzla a všelijaké kulišárny. 
Jenom s ním se rybička v akváriu změnila v draka a vrabci na zahradě v barevné 
tropické ptáky. A každý večer dětem vyprávěl pohádky. Děti ho měly rády a všem 

bylo společně moc dobře. Až jednoho dne starosta oznámil, že ve městě otevřel domov pro staré 
lidi, kam všechny staroušky a stařenky odstěhují. A začal hon na staříky! Nejdřív se zdálo, že by 
mohli být dědečkové a babičky ve Šťastném domově spokojení, ale děti viděly, že se jim ztratil 
úsměv z tváří a už nic není, jako bylo dřív. A tak vymyslely plán na únos – sestrojily všemožné 
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létající stroje a vydaly se v noci, když foukal příznivý vítr, pro své milované staříky. Kniha je 
určena dětem od 4 let. 

Klub Tygrů Pirátský poklad 
 Thomas Brezina 

Tentokrát tři kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při vyklízení domu zemřelého 
podivína Artura Paparizziho, aby si vydělali nějaké peníze na nový počítač. Celý 
dům působí strašidelnlým dojmem. Navíc se od Arturovy neteře dozvídají záhadné 
informace. Mladí detektivové chtějí věci přijít na kloub. Do ruky se jim dostává 

tajuplný pirátský deník, na jehož zažloutlých stránkách se má skrývat odkaz vedoucí k nalezení 
pokladu pokladů. Toho se ovšem chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé a členové Klubu 
Tygrů se ocitají v nebezpečí. Podaří se jim poklad najít dříve než ostatním? 

Klub Tygrů Poklad u Bobří řeky 
 Thomas Brezina 

Během návštěvy srubu u Bobří řeky se najednou ozve vysílačka a z ní je slyšet 
volání o pomoc. Hovor je však náhle ukončen. Kamarádům z Klubu Tygrů je jasné, 
že to byl Kevin. Vědí, že se vydal hledat ukrytý poklad a teď je v nebezpečí. Biggi, 
Luk a Patrik se chtějí pustit za ním. Když vyloví z divoké řeky láhev se stejnou 

mapkou k pokladu, jako měl Kevin, myslí si, že mají vyhráno. Bohužel ale netuší, že poklad 
hledají i nebezpeční zločinci! 

Klub Tygrů Volání zlaté sovy 
 Thomas Brezina 

Tygři jsou na prázdninách na řeckých ostrovech. Jedné noci na Patrika zaútočí 
obrovská sova se zlatým peřím. Patrik se okamžitě snaží zburcovat své kamarády 
Biggi a Luka, ale ti tvrdě spí, a sova mezitím uletí. Pátrání po tom, odkud se vzala, 
je zavede až k vykopávkám, na které je uvalena strašlivá kletba. Podaří se 

kamarádům z Klubu Tygrů překonat nástrahy a odhalit dávné tajemství? 

Klub Tygrů Ztracená Atlantida 
 Thomas C. Brezina 

Klub Tygrů tráví prázdniny na řeckém ostrově Naxos. Na výletě lodí vyloví z vody 
tajemnou zprávu. Podle legendy se prý v těchto místech nachází pozůstatky bájné 
Atlantidy. Biggi, Lukovi a Patrikovi nedá záhada spát. S potápěčskou výstrojí se 
proto znovu vydají na moře a ponoří se do hlubin. Tam však na ně čeká obrovské 

překvapení, ale hlavně velké nebezpečí. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží? Zapoj se do 
pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky! 

Jirkův tajný klíč k vesmíru 
 Stephen Hawking, Lucy Hawking 

Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se 
svými sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má 
nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho 

kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou 
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se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího než černá 
díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje veselé dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru. 
Najdete v ní nejnovější poznatky o černých dírách od Stephena Hawkinga a také mnoho 
barevných fotografií přímo z kosmu. 

Muřinoh a Krchomilka 
 Milan Valenta 

Věděli jste, že existuje Zádveří? A v něm spousta zvláštních, trochu strašidelných, 
ale vlastně i tak trochu legračních stvoření a bytostí? A že nejčastěji jsou k vidění 
na hřbitově (proto se také mají správně nazývat hřbitosti, ale to jen tak na okraj)? A 

právě tam se potkali Muřinoh (pravý a nefalšovaný hřbiťák) a Krchomilka (obyčejná, i když ne tak 
docela, holka z masa a kostí, která se ve skutečnosti jmenuje Johanka). Tedy až tak úplně se 
nepotkali, Muřinoh se zkrátka zjevil, a to kvůli Johance a její pasti a také troše zkyslého mléka. A 
jak to všechno bylo a co z toho jejich nenadálého přátelství vzešlo? To už si přečtěte sami, aneb 
bez práce nejsou příběhy, jak by vám jistě vysvětlil Muřinoh, hrdý znalec přísloví a rčení. 

Nedáš, dostaneš! 
Sportovní pohádky na dobrou noc 

 Petr Diviš, Roman Casado 

Co potřebuje každý sportovec? Pohádky a odpočinek! Čtěte, bavte se, sportujte i 
relaxujte s originálními vtipnými pohádkami. Víte, proč se mlsný fotbalový míč nikdy netrefil do 
brány? Proč se za čtvrté místo dává bramborová medaile? Jak to dopadlo s hokejkou, která tuze 
ráda faulovala? A co dělá starosti šachovému králi? 

Neotvírej tuhle knihu! 
 Andy Lee 

Proboha! Koukám, že jsi vzal do ruky tuto knihu. Doufám, že to bylo jenom omylem. 
Chápu to, omyly se prostě stávají. Stačí, abys ji neotvíral! A co se stane, když ji 

náhodou otevřeš? Každý ví, že zakázané ovoce nejlépe chutná. Neotvírej tuhle knihu od 
australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Lee sklízí úspěchy po celém světě. Je to 
originální a mimořádně zábavná kniha pro menší i větší děti. Máte dostatek odvahy na to knihu 
otevřít? 

Strašidýlko Stráša 

 Alena Mornštajnová 

Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho 
bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, 
jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí, 
vypráví nová kniha oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými 

ilustracemi Galiny Miklínové. 
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