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Brandon, Mull:  Zrození hrdinů 

Praha: Fragment, 2015, 208 s. 

Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, jestli dokáže přivolat své 

spirituální zvíře. Hrstce vyvolených, kteří tuto schopnost mají, přinese svazek mezi člověkem a 

zvířetem výjimečné schopnosti. Kniha je startovacím dílem série jménem Spirit animals, do konce 

roku 2016 vyšlo sedm titulů, každý od jiného autora. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/spirit-animals-zrozeni-hrdinu-236847, 15. 12. 2016 

 

Ciprová, Oldřiška:  Zhubni a nezblbni 

Praha: Grada, 2016, 128 s. 

Kája Nováková je trochu při těle, a teď, když se na těláku stal ten trapas a kluk s těma nejmodřejšíma 

očima si jí vůbec nevšímá, rozhodne se, že začne hubnout. Konec tlusté Káji! Teď bude štíhlá – a 

samozřejmě krásná – Karolína. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/zhubni-a-nezblbni-super-denik-pro-nactilete-s-recepty-k-sezrani-

294036, 15. 12. 2016 

 

Čech, Pavel:  A 

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2016, 59 s. 

Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí ke 

kladení otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý a končí happy endem, kniha o 

diktatuře písmene A. Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž jediné 

správné názory symbolizuje písmeno A. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=969254, 11. 1. 2017 
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Černá, Olga:  Klárka a 11 babiček 

Praha: Baobab, 2015, 128 s. 

Klárčin děda Tomáš je kominík. Jednoho špatného dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhé měsíce 

připoutaný na lůžko. Klárka je najednou sama a začíná její legrační i strastiplné putování po 

domácnostech jedenácti „babiček“. Jak se brzy dozvíme, není tak jednoduché postarat se na pár 

měsíců o jednu malou holku s docela velkým nosem a zálibou v hraní na klavír. Každá z „babiček“, 

jejichž domácnostmi Klárka projde, má tak trošku jinou představu o životě malé holčičky i o svém 

vlastním. 

http://www.kosmas.cz/knihy/205787/klarka-a-11-babicek/, 13. 1. 2016 

 

Dahl, Roald:  Danny, mistr světa 

Praha: Knižní klub, 2012, 226 s. 

Dannyho táta je sice ten nejlepší na světě, ale má jeden zlozvyk: občas se v noci vytratí a jde se 

věnovat pytláckému umění do lesů nafoukance - pana Hazela. Pan Hazel chystá velký hon a Danny 

pro svého tátu vymyslí dokonalý plán, jak zbavit les naprosto všech bažantů pomocí rozinek a 

uspávacího prášku 

internet nepoužit:-) 

 

DuPraut, Jeane:  Město Ember 

Praha: Triton, 2009, 236 s. 

Post-apokalyptický příběh se odehrává ve městě hluboko v podzemí. Toto město bylo před 220 lety 

postaveno jako ochrana lidstva před vymřením. Nyní se rozpadá generátor, který město pohání, 

zásoby docházejí. Nastává čas vyjít na povrch. Dvě děti najdou ztracené pokyny k odchodu a snaží se 

přesvědčit i ostatní obyvatele, aby město opustili. Kniha má pokračování. Vesnice Sparks, existuje i 

filmové zpracování. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~455291/,, 3. 6. 2013 

 

Fischerová, Daniela:  Milion melounů 

Praha: Meandr, 2011,2016 2. vydání s CD, 47 s. 

Sbírku hravých básní pro malé i velké děti vybásnila uznávaná spisovatelka, básnířka a dramatička 

Daniela Fischerová. Krátké, delší i dlouhé básničky jsou plné víceznačností, nadsázky, zvukových 

evokací. Dějí se v nich legrační a nesmyslné věci. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=881949, 11. 1. 2017 

http://www.kosmas.cz/knihy/205787/klarka-a-11-babicek/
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Fučíková, Renáta:  Karel IV. : ilustrovaný život a doba 

Praha: Práh, 2016, 79 s. 

Ilustrovaná kniha o Karlu IV. nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost 

našeho největšího panovníka. Kniha je inovací dříve vydané knihy téže autorky. 

http://www.prah.cz/knihy/karel-iv-ilustrovany-zivot-a-doba-fucikova-353, 11. 1. 2017 

 

Gaiman, Neil:  Spáčka a vřeteno 

Praha: Albatros, 2015, 70 s. 

Pokud čekáte pohádku o Šípkové Růžence, která je krásná, mladá a nevinná, budete nejspíš dost 

překvapeni. Pohádka pana Gaimana rozhodně není pro malé děti a ukazuje nám, že svět pohádek je 

pořádně zašmodrchaný, plný nepěkně sepředené magie a ani tady není všechno takové jak na první 

pohled vypadá. 

https://www.kosmas.cz/knihy/210862/spacka-a-vreteno/, 11. 1. 2017 

 

Hawking, Lucy:  Jirka a neprolomitelná šifra 

Praha: Knižní klub, 2016, 312 s. 

Jirka a jeho nejlepší kamarádka Anička už dlouho nezažili žádné vesmírné dobrodružství a dost jim ta 

zábava schází. Brzo jí budou mít až nad hlavu…Začnou se dít velmi zvláštní věci: banky vydávají peníze 

zadarmo, obchody přestanou chtít platit za zboží, letadla odmítají vzlétnout. Zdá se, že největší a 

nejvýkonnější počítače světa byly nabourány. Jirka s Aničkou se musejí vydat do vzdálenějších koutů 

vesmíru než kdy předtím, aby zjistili, co – nebo kdo – za tím vším stojí. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=825389, 11. 1. 2017 

 

Ježková, Alena:  Dračí polévka 

Praha: Albatros, 2011, 96 s. 

Long, nebo taky Láďa, jak mu počeštili jméno ve škole, se rve s tím, že je jiný než ostatní, ale 

důstojnost si drží díky pomyšlení na dračí předky, o kterých mu matka večer vypráví příběhy. Co se 

stane, když se příběhy protnou s realitou? Kniha získala v roce 2012 nakladatelskou cenu Albatrosu a 

mezinárodní cenu White Raven. 

http://www.alenajezkova.cz/in/40/draci_polevka, 11. 1. 2017 
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Nesbo, Jo:  Doktor Proctor a prdící prášek 

Praha: Jota, 2012, 200 s. 

Kniha psaná s humorem a nadsázkou. Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost 

a fantazie pomohou k odvaze. Oslo se právě chystá na oslavu národního svátku, v kanalizaci hlavního 

města se ale zabydlela nebezpečná příšera, proti které je nutné vytasit ty nejnebezpečnější zbraně v 

čele s prdicím práškem. 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/29613/nesb248-jo-doktor-proktor-a-prdici-prasek/, 16. 7. 2013 

 

Orlev, Uri:  Běž, chlapče, běž 

Praha: Práh, 2014, 179 s. 

Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se několik let skrývá v lesícha u 

rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. Okusí nejhorší zradu, když ho jeho polští „zachránci“ ve 

skutečnostiza peníze odevzdají gestapu, ale dočká se i mnoha hrdinských činů pomoci. Během války 

přijde o ruku, ale přežije. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=593857/, 11. 12. 2014 

 

Paterson, Katherine:  Most do země Terabithia 

Praha: Albatros, 2007, 132 s. 

Co je to za zemi? Kouzelné království za potokem, které si pro sebe jako tajemství vymysleli desetiletý 

Jess a jeho spolužačka Leslie. Kromě nich do té země nikdo nechodil. Všechno v ní bylo jiné, obývali ji 

jen duchové háje a Jess a Leslie se v ní stali moudrými a spravedlivými vládci. Od Leslie vyslechne Jess 

v Terabithii poprvé spoustu nevšedních příběhů – a přestože svoji královnu nečekaně ztratí a bude ji 

oplakávat, pozná zároveň, že musí putovat dál za ně za oba s tou křehkou krásou terabithijské 

fantazie.. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/most-do-zeme-terabithia-1608, 7. 10. 2013 
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Reeve, Philip:  Mopslíci z dalekého severu 

Praha: Fragment, 2016, 213 s. 

Báječně praštěná kniha o velkém závodě na zmrzlý konec světa. Šen a Sika nemohou odolat touze po 

dobrodružství a hlavně po vítězství. Čekají na ně silní soupeři, ale ti na rozdíl od nich nemají 

šestašedesát mopslíků, a tedy saně poháněné dvěma sty šedesáti čtyřmi tlapkami. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=848304, 11. 1. 2017 

 

Rubášová, Tatiana:  Podivuhodná robotí expedice 

Praha: Labyrint, 2016, 93 s. 

Lidská populace dávno neexistuje a roboti o ní nemají ani tušení. Přesto se nenápadně vydávají v 

jejích stopách. Vysílají dva cestovatele, Williama a Meriwethera, aby zmapovali zdroje a prozkoumali 

nová území. Začíná tak fantastická výprava napříč teritoriem, kde se kdysi nacházely Spojené státy. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=977371, 11. 1. 2017 

 

Sempé, Jean-Jacques:  Raoul Taburin 

Praha: Baobab, 2016, 85 s. 

Dnes již legendární autorská knížka jedné z nejvýznamnějších postav francouzské ilustrace, humoristy 

a kreslíře Jeana-Jacquea Sempého, vypráví dojemný příběh o přátelství, důvěře, ješitnosti a Sempého 

velké celoživotní lásce: cyklistice. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=862068, 11. 1. 2017 

 

Sloan, Holly Goldberg:  Násobky sedmi 

Praha: Knižní klub, 2013, 320 s. 

Dvanáctiletá Willow je skutečně neobyčejná dívka. Je geniální, uchvacuje ji příroda a dokáže 

stanovovat téměř lékařské diagnózy. Když se potřebuje uklidnit, pomáhá jí násobilka sedmi. Do jejího 

života náhle zasáhne tragédie, kterou mladá dívka dokáže překonat za pomoci osamělého a 

nešikovného školního psychologa, osobitého mexického taxikáře a citlivé vietnamské kamarádky a 

její rodiny. Dojemný a vtipný multikulturní příběh pro čtenáře napříč generacemi, který zaručeně 

změní váš pohled na svět. 

https://knihy.abz.cz/prodej/nasobky-sedmi, 11. 1. 2016 
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Smolíková, Klára:  Tajná dvojka A+B. Zločin mezi dinosaury 

Praha: Fragment, 2016, 143 s. 

Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc neupozorňují. Potřebují vypadat 

nenápadně. Jsou to totiž špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší 

zapeklité záhady. Měla to být poučná exkurze, při které se žáci dozvědí o životě v druhohorách, ale 

návštěva v muzeu se proměnila v nebezpečné drama. Začalo totiž hořet! Vyváznou všichni bez 

zranění? A vyšetří Bára s Arturem, kdo využil požáru ke krádeži? 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1006519, 11. 1. 2017 

 

Telgemeier, Raina:  Ségry 

Praha: Paseka, 2016, 203 s. 

Příběh v barevném komiksovém podání o složitosti sourozeneckých vztahů, s přihlédnutím ke 

komplikacím způsobených rodinnou dovolenou. Příběh si vychutná dítě i rodič. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=862096, 11. 1. 2017 

 

Válková, Veronika:  Král Karel IV. Osudový turnaj 

Praha: Bambook, 2016, 173 s. 

Báře se naskytne úžasná příležitost setkat se znovu s Karlem IV. Jenže… Pro ni od posledního setkání 

uběhlo pár týdnů, pro Karla ale dvacet let. Pozná jí vůbec? Už to není pouhý kralevic, teď se pyšní 

rovnou dvěma královskými korunami a usiluje o korunu císařskou. A pořád je to rytíř tělem a duší, 

který nade vše miluje turnaje. Jenže Karel, jako dvojnásobný král, se svým životem nesmí hazardovat. 

A tak se na rytířské hry vydává na zapřenou. Jenže na jednom turnaji se stane něco strašlivého... 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=848272, 11. 1. 2017 
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Vondruška, Vlastimil:  Fiorella a dům ztracených duší 

Praha: Moba, 2016, 349 s. 

O domě U Bezhlavého kohouta v Templové uličce se říká, že je prokletý. Kdysi v něm zemřela celá 

rodina na mor, později v něm jistý pekař zabil svou manželku. Dům zůstal dlouho prázdný, ale pak ho 

koupil Hanuš, vzdálený příbuzný sklepnice Lucie. Jakmile se do něj nastěhuje, začnou se dít 

nevysvětlitelné věci - objevují se v něm duše těch, co zemřeli bez posledního pomazání a nedošli 

spasení. Bratrstvo křišťálu se tak zaplete do vyšetřování případu, v němž se potkává svět živých se 

světem mrtvých. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/fiorella-a-dum-ztracenych-dusi-299226, 11. 1. 2016 

 

Walliams, David:  Kluk v sukních 

Praha: Argo, 2014, 200 s. 

Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brácha. Jeho další záliba je ale terčem posměchu. 

A jak by taky ne, vždyť Denise učaroval svět přehlídkových mol a módních časopisů a rád se obléká do 

ženských šatů. Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která od rodiny před lety odešla, a že tolik 

touží po její něžné ženskosti. Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho zvláštní zálibu 

pochopení, Denisův život se rázem změní. 

https://www.kosmas.cz/knihy/179597/kluk-v-suknich/, 13. 12. 2016 

 

Wattin, Danny:  Kluk na větvi 

Praha: Albatros, 2016, 168 s. 

Vtipný a lehce potrhlý příběh ve stylu Astrid Lindgrenové a Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi, který se 

ze všeho nejvíc na světě chce naučit číst… Jenže nemůže chodit do školy, protože nechce skončit v 

dětském domově. Až se jednoho dne náhodou seznámí s jedním výstředním dospělým, co miluje 

knihy stejně jako Johan… Ale nesnáší děti. A lidi vůbec. I přesto se rozhodne předstírat, že je Johanův 

otec, aby mohl Johan přece jen začít chodit do školy a naučil se číst. Způsobí tak Johanovi nemalé 

potíže, ale to by nebyly děti, aby si nakonec samy se vším neporadily 

http://www.albatrosmedia.cz/kluk-na-vetvi.html, 29. 12. 2016 
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Wilson, Jacqueline:  Katy 

Praha: BB/art, 2016, 335 s. 

Může člověk létat... když nemůže chodit? Byl to tak nádherný pocit, zhoupnout se a letět vzduchem, 

volná jako pták. Katy má pět mladších sourozenců. Vymýšlí pro ně skvělé hry, ale také ráda riskuje a 

pouští se do nejrůznějších dobrodružství. Miluje jízdu na skateboardu, leze na stromy a organizuje 

výpravy do tajné zahrady. Často se jí zdá, jak létá, a ráda vzpomíná na šťastné chvíle, kdy ji její máma 

jako malého caparta houpala v parku na houpačce. Po nešťastném úrazu to však vypadá, jako by o 

veškerou kuráž i chuť do života přišla. Bude se jí vůbec ještě někdy chtít létat? 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=904546, 11. 1. 2017 


