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Velikáni do kapsy Božena Němcová 
Očima kluka, který nechtěl číst Babičku 

 Tomáš Němeček 

Nejslavnější česká spisovatelka je dnes postrachem lecjakého školáka, kterého nebaví 
povinná četba. Ale věděli jste, že na Boženu Němcovou nasadila rakouská císařská policie 
tajné agenty, aby ji hlídali jako nebezpečně bystrou a vlivnou osobu? A napadlo vás, že 

kdyby se narodila v dnešní době, byla by z ní reportérka nebo hvězda Facebooku? Víc se dozvíte ve 
čtvrtém díle edice Velikáni do kapsy, ve kterém její příběh zkoumají kluk, který nechce číst Babičku, jeho 

češtinářka a do toho jim mluví manžel Boženy Němcové. 

Jan Hus 
očima krejčího Ondřeje a panny Anežky 

 Tomáš Němeček 

O Janu Husovi jistě každý z vás slyšel. Ale možná nevíte, že: 

 nebyl hubený a vlasatý, ale plnoštíhlý a s pleškou na šošolce 

 rád žertoval a tropil si šprýmy z ostatních farářů 

 na kněze se původně dal proto, aby měl dobré 

 jídlo a bydlení 
První díl zamýšlené zábavné série popisující naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte. Čeká vás plno 
pikantních detailů, zajímavostí, vtipných komentářů a komiksových ilustrací. Průvodci vám budou krejčí 
Ondřej a panna Anežka, historické postavy, které Jana Husa zažily, a pak několik „laskavých čtenářů“, kteří 
občas nevěří svým očím, co že se to v Čechách tehdy dělo. A tak kladou otázky… 

Karel IV. 
Očima opata Neplacha a rytíře Smila 

 Tomáš Němeček 

Že byl Karel IV. velký panovník a nechal postavit kamenný most v Praze, ví každé 
nemluvně. Ale tohle víte??? 

 V mládí byl pěkné kvítko – rád chodil v přestrojení, vyhledával dobrodružství a 
nikdy se nenechal zajmout – to raději utekl. 

 Měl nemanželského syna! 

 Nechal toho postavit a vybudovat mnohem víc než Karlův most a Karlovu univerzitu – třeba 
Máchovo jezero, 9 dalších univerzit, několik hradů, říční přístav v Litoměřicích atd., atd., atd… 

Druhý díl série popisující naše velikány tak, jak je neznáte. Čeká vás plno pikantních zajímavostí, vtipných 
komentáru a komiksových ilustrací. Průvodci vám budou rytíř a básník Smil Flaška z Pardubic a opat Jan 
Neplach – historické postavy, které krále Karla IV. zažily. A dvě „laskavé čtenárky“, které kladou všetečné 
otázky… 

Tomáš Garrigue Masaryk 
Očima slečny Alice a mistra Viktora 

 Tomáš Němeček 

První prezident samostatného Československa působí na všech fotografiích velice vážně. 
Však také vykonal velice vážné a pro naši vlast velice zásadní věci. Leckdo ale možná neví, 
že jako student byl pěkné kvítko – provokoval učitele a na školníka vzal jednou dokonce 

pohrabáč! A že se vedou klepy o tom, kdo byl jeho otec. A že nejdřív zkoušel být zámečníkem (což ho 
nebavilo) a kovářem (což ho bavilo). Dál už prozrazovat nebudeme. Všechno se dozvíte ve třetím díle edice 
Velikáni do kapsy a průvodci vám budou Masarykova dcera Alice, básník Viktor Dyk, jedna chytrá holka a 
jeden pes. 
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Ferda zmizel! 
Příběhy ze sedla 

 Ruth Gellersenová 

Vzhůru do rezervace! Ema a její přítelkyně se na to těší už dlouho. Je tam totiž skutečný prales! Jenže 
najednou je všechno úplně jinak, než mělo: bojácný Ferda se splaší a zmizí v divočině. Lenka je zoufalá... 
Podaří se jí poníka najít dříve, než se mu něco stane? 

Pohádka O Cyrilovi a Metodějovi 
 Lucie Seifertová 

V knize Pohádka O Cyrilovi a Metodějovi, Lucie Seifertová vtipnou obrázkovou 
formou s minimem textu zpracovává příběh těchto věrozvěstů dětem od tří let do první 

až druhé třídy. 

Pohádka O Horymírovi 
 Lucie Seifertová 

Publikace je určena dětem od tří let a formou obrázkové pohádky s minimem textu 
seznamuje nejmladší čtenáře se slavnou pověstí o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Poprvé v 
dějinách je legendární skok Horymíra zpracován z jeho pohledu!!! 

Pohádka O husitech 
 Lucie Seifertová 

Po Pohádce o Bruncvíkovi, Králi Karlovi, Horymírovi a Cyrilovi a Metodějovi, 
přichází Lucie Seifertová s Pohádkou o husitech. 

Jedná se o zpracování nejznámějších příběhů z české historie a pověstí pohádkovou, vtipnou obrázkovou 
formou s minimem textu pro děti od tří let až do první až druhé třídy. 

 

Dráček Drápek a Království ohně 
 Barbora Kvasnovská 

V daleké zemi, která se jmenuje Království ohně, žijí jen samí draci. Někteří jsou velcí jako 
dům, silní jako tisíc aut a sto vlaků, jiní jsou malincí skoro jako lidé. Všichni však mají jedno 
společné: mají rádi horko a oheň. Jednoho dne snese do Ohňové hory dračí maminka 
vajíčko a z něj se vyklube dráček Drápek. Zajímá vás, jaká dobrodružství na něj v zemi lávy, 

plamenů a kouře čekají? Tak se honem dejte do čtení! 

Klub Teoretiků a třeskutá srážka s realitou 
 Anja Janotta 

Linus, Albert a Roman jsou členy Klubu Teoretiků! Mají blog o číselných kódech a starých 
Římanech, a o spoustě dalších věcí mají přehled – alespoň teoreticky. V praxi jim musí 
pokaždé přijít na pomoc Knut, který je sice génius, ale moc dobře ví, jak vyzrát na otravné 
sestry nebo nesnesitelné kluky ze sousedství. Aby od nich měli Teoretici jednou pro vždy 

pokoj, vymyslí dokonalý plán – teoreticky. V praxi má však několik zásadních slabin… 
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Mýty a předsudky o zvířatech 
Je pravda, co se o nich říká? 

 Pavla Hanáčková 

Liška, vychytralá zlodějka. Medvěd, postrach lesa. Zbabělý pštros, co strká hlavu do písku. 
Znáš podobná přirovnání? Určitě ano, s námi se ale dozvíš, že nemusí být úplně pravdivá. Roztomilý 
netopýr se určitě nechystá sát lidem krev. Černá kočka, přecházející přes ulici, žádné neštěstí nepřinese. I 
takový „špinavý“ potkan klidně může být tvůj nejlepší kamarád. Společně se nám podaří mnohé zavedené 
předsudky změnit. 

Příšerná teta 
 David Walliams 

V roztomile ztřeštěném, potrhle humorném a přitom dojemném příběhu napsaném dnes již 
veleslavným Davidem Walliamsem vystupují opět velmi svérázné postavy, počínaje tlustou 
tetou Albertou a jejím domácím mazlíčkem sovou a kominickým duchem a bývalým sluhou 
gibonem konče. Teta Alberta je posedlá hrou zvanou blechy a prohrála v ní už všechny 

peníze. Není divu, že má spadeno na bohatství své mladinké neteře Stelly, univerzální dědičky 
saxbyovského panství. Otrlá tetička se ve své touze po majetku nezastaví před ničím. Ale Stella je 
rozhodnutá se bránit. A na své straně má velmi neobyčejného, třebaže trochu zlomyslného pomocníka... 

Strach má velké oči 
Měnící se obrázky v knize 

 Štěpánka Sekaninová 

Kdo z nás se nebojí? Někteří dokonce hodně! Bojí se u doktora, ve vodě, za bouřky…bojí se pořád. Je 
vidět, že nad nimi převzal vládu strach. Předvádí jim věci tak, aby měl stále navrch. Vážně je doktor 
černočerný čaroděj a v babiččině rybníku plavou chobotnice? Když se malý čtenář koukne blíž, pozná, jak 
se věci mají skutečně. S nádhernými ilustracemi, interaktivním posuvným mechanismem a měnícími se 
obrázky se přestane bát i ten největší strašpytel. 

Duchové na mé lodi 
 Martina Drijverová 

Jsou tady. Slyším je! Chodí po palubě, naříkají. Duchové. Duchové jsou na mé lodi! 
Říkal jsem Margaret, že má na vyvolávání duchů zapomenout. Je to přece podvod. 
Ale když přijdou sami…? Elisha Kane byl kapitán záchranné výpravy, která se měla 

vydat po stopách polárního objevitele Johna Franklina. Expedice vyrazila k severu v květnu roku 
1853. Když se po dlouhých a vyčerpávajících měsících přiblížila k severnímu pólu, na palubě se 
začaly dít zvláštní věci… 

Časodějové Hodinová věž 
 Natalja Ščerba 

Mysleli jste si, že největší nebezpečí mají klíčníci za sebou? Ani zdaleka! Nyní se 
musí vydat do Časové propasti a najít Rozeklaný zámek. Zárukou má být 
časodějnická střela začasované klíčnice Diany, bez níž vílu nelze probudit z 
věčného spánku. Vztahy mezi hodináři, vílami a duchy jsou ale vyostřené. A 

Vasilise hrozí nebezpečí jak v nové škole, tak od mocného ducha Ostaly Astragora, kterému 
překazila plány, když našla srdce Šarlatového kvítku. 
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Časodějové Srdce času 
 Natalja Ščerba 

Dva světy, Ostala a Eflara, se nezadržitelně blíží k sobě. Časovou propast mezi 
nimi může zvětšit jen legendární Šarlatový kvítek a společně vyslovené přání 
všech klíčníků. Vydávají se proto na místo, kde květina roste, a čekají, až rozkvete. 
Mezi klíčníky však propuká nová vlna nepřátelství. Veliký duch Astragor – nepřítel 
hodinářů, nečekaně souhlasí, že jim pomůže uskutečnit jejich plány. Má však své 

vlastní zájmy, které si nechává pro sebe… 

Časodějové Klíč k času 
 Natalja Ščerba 

Vasilisa neměla až donedávna ponětí o tom, že její otec je mocný mág země 
Eflary. Místa, kde žijí čarodějové, kteří ovládají silnou magii, díky níž mohou 
ovlivňovat čas. Když se pak sama v této zemi ocitne, netuší, jaké nebezpečí tam na 
ni čeká. Nikdo neví, proč se tam najednou objevila, ani kým ve skutečnosti je. Je to 

obyčejná nešika? Špionka, kterou vyslal její otec, aby mu pomohla získat trůn? Nebo snad 
mocná časodějka, která může zachránit Zemi a Eflaru před nebezpečím, které se na ně řítí? 

Extrémy naší planety 

Objevuj nejpozoruhodnější úkazy na Zemi 

 Bear Grylls 

Objevujte ty největší extrémy naší planety s proslulým dobrodruhem, který si říká 
Bear Grylls. Krátké texty a úžasné fotografie vás seznámí s tím, co je na světě nejvyšší, 
nejhlubší, nejdivočejší, nejstudenější, nejděsivější nebo nejpodivnější. Kde zažijete 
nejextrémnější počasí, který pták snáší největší vejce, jaká věc nejvíc páchne, jak vypadá 
nejošklivější zvíře… 
Podívejte se s námi do všech možných koutů planety Země a budete se divit, jaké zvláštní tvory, 
národy a neuvěřitelné úkazy v sobě ukrývá. 

 Hasiči a záchranáři 
 Mirek Vostrý 

Nahlédněte s dětmi do světa hasičů a záchranářů! Jsou odvážní a pohotoví 
a často riskují svůj život pro záchranu druhých. S tímto leporelem si s vašimi 
malými hrdiny můžete povídat o situacích, ve kterých hasiči a záchranáři 

pomáhají, o jejich dopravních prostředcích a technice, které využívají a potřebují. 

 Malý chemik 
Barevné krystaly a další experimenty pro děti 

 Atila Vörös, Milan Bárta 

Více než šedesát experimentů, které hravě zvládne i malé dítě, bezpečných a bez 
ohně. Pomůcky naleznete doma nebo je jednoduše koupíte v běžném obchodě. 

Budete zkoumat základní fyzikální i chemické vlastnosti sloučenin, odhalovat skrytá tajemství, 
pozorovat přírodní děje, oddělovat složky směsí, ale řada pokusů může posloužit i k malé domácí 
show. Vyrobte si limonádu, postavte pěnovou sopku, roztančete rozinky, obarvěte zelí na modro 
a jako kouzlem rozpusťte želatinový bonbon. Pobavte se spolu s vědou! 
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 Florentýna a kouzelná kniha 
 Iva Gecková 

Představte si, že vstoupíte do příběhu své oblíbené knížky a fantazie a realita 
splynou. Florentýně se něco podobného přihodí. Ve starobylém knihkupectví se 
začte do knihy, která jí vrátí štěstí. Však bylo načase! Po smrti maminky Florentýna 

nemůže uvěřit, že za temnými mraky svého smutku ještě někdy uvidí slunce. 

 O bílém kocourkovi 
 Holly Webb 

Když Mia přišla o milovaného Sandyho, neuměla si vůbec představit, že by znovu 
měla kočku – Sandy byl nejlepší kocour na světě a nikdy na něj nezapomene! 
Pak se ale kočce její nejlepší kamarádky Emilky narodila koťata. Nejmenší a 
nejbázlivější kotě je bílé a nadýchané a Mia ho pojmenuje Fousek. Všichni vědí, 

že si ti dva báječně rozumějí, ale je už Mia schopná poskytnout koťátku domov? 
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