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Co má vědět správný Čech 
111 velkých vyprávění o malé zemi 

 Michal Vaněček 

Znáte celou českou hymnu a kolik má slok? Víte, jaké jsou naše státní symboly a 
co znamenají? Kolik máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo kteří Češi a jaké vynálezy se 
celosvětově proslavili? V této knížce se dozvíte odpověď nejen na tyto otázky, ale také spoustu 
dalších zajímavostí a střípků z naší historie. Máme právo být hrdi na to, co jsme v historii 
dokázali, kam jsme posunuli hranice vědy a techniky, hranice lidských možností ve sportu, co 
jsme dokázali v umění. 
Tato kniha pro vás jistě bude inspirací a připomene vám, proč být hrdý na to, že jsem Čech, a jací 
Češi byli a jsou kabrňáci! 

Časodějové Časogram 
 Natalja Ščerba 

Časodějný svět je v ohrožení: Astragor, nepřítel eflarských hodinářů se vrátil a touží 
po pomstě. Severin Ohnivý se mu otevřeně postavil a Vasilisa chce otci pomoct. 
Spolu s přáteli se pokouší rozluštit tajemství zrezlého úlomku, který objevila v 

Rozeklaném zámku. Učí se nová časodějnická moudra a objevuje dosud nepoznaná tajemství 
řízení času. Dokáže si poradit s obrovskou zodpovědností, která se tak náhle svalila na její 
mladičká bedra? 

Dvojčata na bitevním poli 
 Geoff Rodkey 

Dvanáctiletá dvojčata Klaudie a Denis si jsou podobná jako vejce vejci. To hlavní, co 
je však spojuje, není jejich vzhled, ale odhodlání vyhrát válku, která mezi nimi 
nedávno propukla. Jejich prvotní malicherná rozepře započatá ve školní jídelně totiž 

nečekaně přeroste v něco mnohem většího, co přesáhne až do virtuálního světa online her. 

Příroda v noci 
Obsahuje svítící obrázky 

 Petra Bartíková 

Představ si tmu a v ní jen dvě oči. Kdo se to dívá? Kočka, nebo strašidlo? Světlo, které vydávají 
různí tvorové v přírodě, fascinuje lidstvo odpradávna. Vůbec nejradši bychom si na ně posvítili – 
abychom měli ve všem jasno. V této knize zjistíš, co svítí v lese, na nebi i pod vodou nebo jak 
vypadá planeta Země v noci. Až dočteš, polož otevřenou knihu přímo pod lampičku. Počkej pár 
minut a pak zhasni. Cvak! Nasvícená ilustrace se rozzáří ve tmě do všech stran! 

Zahrádka pod hvězdami 
 Petra Braunová, Martin Otevřel 

Dávno nedávno, na místě přímo pod nebem voněla zahrádka. Nebyla to ledajaká zahrádka! 
Byla plná květin a štěstí. Zkrátka zahrádka jako z pohádky. Kdo ví, jestli nebyla pohádková. 

Anebo všechno, co se v ní stalo, je pravda pravdoucí? 
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V domku s malou zahrádkou žije tesař Josef s Marií a synkem Ježíškem. Chlapec prý dovede dělat zázraky. 
Alespoň to o něm tvrdí jeho dva kamarádi Petr a Tomáš, kteří s Ježíškem zažívají nejedno dobrodružství a 
mnohému se od něj naučí. Nejsou ale Ježíškovy skutky spíše dílem dobrého srdce, porozumění pro druhé 
a zdravého úsudku? 

Sedm krátkých poetických příběhů vyprávěných v laskavém tónu líčí „zázraky“, které zvládne každý z nás. 
Závěr každého vyprávění s určitým ponaučením vyznívá ve prospěch nenásilí, nesobectví a tolerance a 
nabádá k samostatnému jednání a respektu k přírodě a všemu živému. Kniha podle stejnojmenného 
oblíbeného večerníčku, bohatě doplněná obrázky v komiksovém stylu s textovými bublinami, je vhodná k 
předčítání dětem od předškolního věku i pro malé čtenáře. 

Astrid Lindgrenová 
 Lisa Aisato, Agnes-Margrethe Bjorvandová 

Tohle je kniha o Astrid Lindgrenové – nejlepší spisovatelce na světě! Alespoň podle 
názoru mnoha generací dětí i jejich rodičů… 
Můžete ji číst mnoha způsoby. Například úplně normálně od začátku až do konce. Pak se dozvíte 
hodně o tom, co Astrid zažila, když byla dítě, dívka v pubertě, dospělá žena a stařenka. Nebo si 
knížkou můžete listovat, dívat se na překrásné obrázky a z textu si sem tam něco vyzobnout. 
Dovoleno je cokoli! 
Knížka vypráví o životě Astrid Lindgrenové a trochu i o jejích knihách a filmech... Jako malá 
bydlela se svými milujícími rodiči a třemi sourozenci na statku a na tomhle bydlení byla podle ní 
vůbec nejlepší příroda. V okolí se rozkládaly louky, kde se pásla zvířata, rostly tu květiny a 
ovocné stromy a krásně zpívali ptáci. Nedaleko pak tekla řeka, ve které se děti s oblibou koupaly. 
Stál tu taky nejlepší šplhací strom na světě: byl veliký a měl tlustý kmen s dutinou. Do dutiny se 
dalo slézt a schovat se v ní. Na šplhacím stromě měly hnízdo sovy, proto mu říkali soví strom. 
Astridin starší bratr několikrát provedl pěknou rošťárnu: místo sovích vajíček podstrčil do hnízda 
vejce slepičí. Sovy na nich seděly a seděly a najednou se jim vyklubala žlutá kuřátka! Že vám to 
něco připomíná? 
Není divu – vždyť spoustu toho, o čem Astrid Lindgrenová psala, také sama zažila. Nosila v sobě 
moc a moc příběhů a díky této překrásné knížce může poodhalit tajemství toho, odkud se vzala 
všechna ta úžasná dobrodružství dětí z Bullerbynu, Pipi Dlouhé punčochy, Karkulína ze střechy, 
loupežnické dcery Ronji a mnoha dalších hrdinů. 

Astrid Lindgrenová říkala: "Existují lidé, kteří čtou rádi, a pak lidé, kteří knihu nikdy 
neotevřou." Pokud patříte mezi ty, co čtou rádi, je jisté, že se nebudete nikdy nudit – a s touhle 

knížkou už vůbec ne! 

Malenka 
 Radek Malý, Marie Fischerová-Kvěchová 

Příběh o maličké holčičce narozené z květinového semínka od Hanse 
Christiana Andersena zná kdekdo. V české obrázkové a veršované podobě je tu však poprvé. 
Překvapivě dramatické ilustrace vytvořila oblíbená kreslířka Marie Fischerová-Kvěchová už před 
šedesáti lety, ale ke čtenářům se dostávají až nyní díky nálezu v rodinném archivu. Lehkými 
melodickými verši je doprovodil známý současný básník Radek Malý. Vznikla tak působivá, 
půvabná kniha, ve které se prolíná minulost a současnost dětské literatury. Pro děti od 4 let. 

 

Moře inkoustu a zlata Mluvčí 
 Traci Chee 

Sefia a Lučištník jsou na útěku. Lučištník ale neprchá jen před nepřáteli, snaží se 
uniknout také vlastním nočním můrám. Aby osvobodil všechny chlapce, které drží 

vtiskovatelé v zajetí, pouští se do jedné bitvy za druhou. Z laskavého kluka se stává zasmušilý 
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voják a jeho proměna začíná Sefiu děsit. Nepřestává proto studovat tajemnou Knihu a zjišťuje, že 
Lučištníkův osud není propojen jen s její rodinou, ale také s osudem celého království. 

O Ježíškovi 
 David Laňka 

Jaký asi byl Ježíšek, když byl malý kluk? Jaké měl kamarády? Na co si hrál? Měl 
smysl pro dobrodružství? A jak se učil zacházet s dary, které mu byly dány? 

Kniha O Ježíškovi vypráví příběh osmiletého Ježíška, který musel se svými rodiči odejít z 
Jeruzaléma a našel svůj nový domov… v české zemi. Jeho příběhy jsou plné jemného humoru, 
někdy napínavé, někdy až detektivní. Ježíšek dokáže život a lidi kolem sebe vnímat s láskou, 
pokorou a vírou v dobro. 
Když už se stane, že musí zakročit, má k ruce dva nadmíru zábavné pomocníky – své strážné 
anděly, kteří mu vždy dobře poradí. A když je úplně nejhůř, přijde mu na pomoc… ale to už vám 
nebudeme prozrazovat. 
Začtěte se do této laskavě humorné a poeticky čtivé knihy, která vás i vaše děti přenese do míst, 
ze kterých se nebudete chtít vracet, a která vám vnese jasno i do věčné otázky – jak se to stalo, 
že Ježíšek na Vánoce nosí dárky. 

Ohnivá křídla Dědička trůnu 
 Tui T. Sutherland 

Dračice Tsunami míří spolu s ostatními dráčaty k Mořskému království. Vrací se 
tam, odkud ji ještě jako mládě ukryté ve vajíčku před lety unesli. Těší se, že pozná 
svoji matku, královnu Korálu, a také své budoucí poddané. Je totiž dědičkou trůnu 
a velkou nadějí pro Mořské království. Všechny královniny dědice totiž už po 

několik let zabíjí neznámý vrah. Naleznou dráčata v Mořském království bezpečí, nebo na ně 
čeká zrada – a možná i smrt? 

Ovečka Oli 
 Lenka Fejtová 

Malá ovečka Oli si ví vždycky se vším rady. Spolu s ostatními zvířátky z 
venkovského statku prožívá mnohá dobrodružství. Oli má srdce na pravém místě 
a plnou hlavu skvělých nápadů. Postará se o všechno. Společně se svými 

kamarády vyřeší každou patálii. Nuda na statku opravdu nehrozí. Zvířátka si užívají spoustu 
zábavy. 
Nádherně ilustrovala Daniela Skalová. 

 

Ptákoviny pirátského papouška 
 Lukáš Fišer, Lukáš Fibrich 

Že papoušci nemůžou zažít žádné pořádné dobrodružství? Tak to jste tedy na 
omylu, ne-li na větvi! Jsem papoušek Rudy a v životě jsem toho zažil už dost. 

Unesli mě z rodného hnízda, šel jsem z klece do klece a nakonec jsem skončil u pirátů! A to bylo 
jedno dobrodružství za druhým – bezvětří, bouřka, vzpoura, přepadení, úprk před indiány… Užili 
jsme si s kapitánem Dinem, Perlořitkou, Spáleným Pepém, Drobečkem, Sardiňákem, Fajfkou 
Benem a ostatními piráty spoustu legrace, párkrát nám šlo o zobák, ale jedno vám povím – nikdy 
jsem se s nimi nenudil. Ostatně – přečtěte si sami, co všechno nás potkalo! 
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Vilém a porouchaný dědeček 
Bláznivé pátrání po ztraceném dědově rozumu 

 Rudolf Král 

Každý si občas trochu vymýšlí. Vilémův děda to ale dělá pořád a navíc všemu, co říká, věří. 
Dostává tím vnuka do pěkných průšvihů. Snad má pravdu máma, když říká, že je děda 
porouchanej. Nebo ho možná normální svět nebaví, a utíká do toho svého, vybájeného. Ať už to 
je, jak chce, Vilém s tím musí něco udělat, nebo se z těch dědových kousků zblázní. Přibere tedy 
ještě do party dědečkova psychiatra, o němž si máma myslí, že není o moc míň porouchanej než 
děda, a bláznivé pátrání po ztraceném rozumu může začít. 
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