
100 přání 

Bertelegni, Erica, 
V Brně Jota, 2014 

Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla do knihkupectví, 

jehož prodavačka umí létat! A nejen to, taky čarovat! Aurora díky ní zjistí, že pod jejím 

milovaným městem Římem se nachází vedení světa kouzel, a aby o něm nikomu 

neřekla, dostane od jeho královny velkolepý dar: 100 přání!   

Amélie v Paříži 

Westhoff, Angie, 
Praha CooBoo, 2014 

Když se objeví možnost strávit celý rok v romantické Paříži na výměnném pobytu, 

patnáctiletá Sina ani na okamžik nezaváhá. Taky kdo by si nechal ujít takovou 

příležitost? A když k tomu ještě zjistí, že stejně jako její oblíbená filmová hrdinka 

Amélie bude bydlet na Montmartru a že syn její dočasné rodiny je opravdu nádherný kluk a ke všemu 

ještě herec, její nadšení nezná mezí.   

Annie & berlepsové 

Borůvková, Vendula, 
Brno Host, 2014 

Jak se dostat z malajské džungle na střechu světa? Co všechno se může stát, když  

rozzuříte divoké kočky? Dokáže Annie přežít nebezpečnou cestu nitrem velehor? A jak 

to ovlivní její další život? Třináctiletá Annie přijíždí za svou maminkou, teoretickou 

fyzičkou, do Singapuru. Těší se moc a nejvíc na mámu, se kterou zůstala poté, co se její rodiče před 

třemi lety rozešli. Společně pak putují do malajského vnitrozemí, jenže na výpravu se k nim přidá 

jakýsi Karel, český lékař, který sem prý také přijel za prací. 

Berta a Ufo 

Adamec, Miroslav, 
Praha Česká televize, 2014 

Ve Vesmíru je živo, pořád tam něco svítí, bliká a lítá, samé: Prásk! a Bum! Ale pro děti 

to ve Vesmíru moc není, zato na Zemi se dějí věci. Holčička Berta, nejmenší ze všech 

dětí ve školce, se ocitne v nesnázích. A jedině Ufík, nejmenší ze všech ufonů ve 

vesmíru, jí přispěchá bleskurychle na pomoc. Pak spolu zažijí neskutečná dobrodružství a to zejména 

díky dobrosrdečnosti Berty a kouzelné vynalézavosti Ufíka. 

Čarodějka a koník Jonáš 

Šmerglová, Zuzana 
Říčany u Prahy Junior, 2014 

Robin uložil pochroumanou čarodějku Deboru na lůžko. Na hlavu dostala studený 

obklad a dobrou radu, aby si pospala. Neprotestovala, zavřela oči a v minutě usnula. 

Černý kocour se posadil u postele a soucitně si svou paní prohlížel. Chudinka Debora, 

litoval ji, nepřišla jenom o svoje koště, ale taky o botu!   

Dědečku, ještě vyprávěj: etiketa a etika pro předškoláky 

Špaček, Ladislav, 
Praha Mladá fronta, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/I -- 395 
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Gumičkománie!    bláznivé šperky a figurky z barevných gumiček : 

ozdoby : tvoříme originálně pro potěšení                                                                                                                                               

Roland, Heike 

Ostrava Bookmedia, 2014                                                                                                    

UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 379.8 

 

Chrlič   : boj dobra a zla ve staré Praze                                                                                                                                              

Otčenášek, Vojtěch  
Brno Edika, 2014                                                                                                                           

Kamenný Chrlič, který za prudkého deště obživne na katedrále svatého Víta, se vydá 

poznat svět lidí a zjistit, co je jeho posláním. Odpovědi na své otázky hledá v tajemné 

Praze. Na své pouti potká řadu přízraků a bytostí, laskavých i zlých. Přátelství s 

mladou dívkou probudí lidství v jeho srdci. 

Laskončina kuchařka.  Rychlé mňamky                                                                                                                                                 

ilustroval Jan Vajda 

Praha Fragment, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/I - 641.5 

 

Malé strašidýlko                                                                                                                                                            

Preussler, Otfried, 
Praha Grada, 2014                                                                                                                     

Na hradě Soví skála přebývalo malé strašidýlko už odpradávna. Bylo jedním z oněch 

malých neškodných nočních strašidel, která nikomu nic zlého nedělají a jen zlobí 

ostatní. Přes den spalo v těžké, železem pobité truhlici z dubového dřeva. Teprve v 

noci, když v městečku Soví Hora, ležícím na úpatí hradu, odbíjely radniční hodiny půlnoc, se malé 

strašidýlko probouzelo. A to se vám pak začaly dít věci... 

Měsíce                                                                                                                                                                        

Pacovská, Ilka                                                                                                    
V Praze Albatros, 2014                                                                                                                

Měsíce to znamená celý rok od ledna do prosince. Autorka veršů vytvořila vtipné rýmy, 

které každý měsíc neomylně charakterizují, a ilustrátorka je podtrhla svými obrázky. 

(leporela) 

Můj poslední dopis                                                                                                                       

Valentová, Jana, 
Třebíč Akcent, 2013                                                                                                                                 

Krátký román o lásce dvou teenagerů, odehrávající se na americkém malém městě. 
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Na orlích křídlech                                                                                                                                             

Fišerová, Ilona 

V Praze Albatros, 2014                                                                                                                 

Tomáš a jeho kamarádi zbožňují landkiting, jízdu na prkně za tažným drakem. S 

kamarády si říkají Bratrstvo orlích křídel, snad jako by tušili, že je jejich záliba přivede 

na stopu pašeráků vzácného ptactva. Rukopis knihy zvítězil v literární soutěži 

nakladatelství Albatros o nejlepší původní dobrodružný příběh pro děti v roce 2013. 

Nožky stonožky Božky   : veselé počítání                                                                                                            

Hollitzerová, Marie, 
Brno Edika, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/I – 51 

 

Panika                                                                                                                                                                     

Oliver, Lauren, 
V Praze CooBoo, 2014  

Panika je název děsivé a nebezpečné soutěže pro čerstvé absolventy jisté americké 

střední školy. Promyšlený thriller pro mládež z pera zkušené americké autorky 

nepostrádá ani hlubší sdělení. 

Pohoršovna                                                                                                                                              

Fischerová, Daniela, 
Praha Mladá fronta, 2014                                                                                                                                                    

Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka, 

která mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho strašit.  

 

Pozdvižení na Malinovém statku                                                                                                     

Mueller, Dagmar H., 
Praha Fragment, 2014                                                                                                                

Ela a její kamarádky Johana s Růženou bydlí na Malinovém statku. Je to krásné místo. 

Žijí tam prima lidé a spousta zvířat. Hlavně jejich milovaní poníci Mrkvička, Balík a 

Bělouš, o které se holky starají. 

Příhody matky Přírody                                                                                                                                          

Malý, Radek, 
Praha Meander, 2014                                                                                                                                 

Sedm příběhů, bajek nebo moderních autorských pohádek, tak jak to u oblíbeného 

básníka Radka Malého hned nepoznáme… 

Přízrak na stadionu                                                                                                                        

Brezina, Thomas, 
V Praze Albatros, 2014                                                                                            

Volná řada detektivních příběhů pro starší děti o čtveřici kamarádů. "Čtyřka" tentokrát 

bojuje s přízrakem na stadionu. 
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Saeculum  : uprostřed lesů začíná boj o život--                                                                                                                                     

Poznanski, Ursula, 
Praha Fragment, 2014                                                                                                       

Příběh o skupině lidí, která odjela do lesů na pět dnů oprostit se od moderní techniky 

a zažít pocit toho, jaké by to bylo žít ve 14. století. Vše probíhá dobře, dokud tři lidé 

nezmizí. Začíná hra o život. 

Švindlova uličnická akademie.   Rošťáci v akci                                                                                                          

Deary, Terry, 
Praha Fragment, 2014                                                                                                                             

Žáky proslulé Švindlovy uličnické akademie v čele s Tomášem Fukem a Alicí čeká další 

lekce rošťáren. A to od odbornice s velkým O - samotné Peggy Paprikové. 

 

Trochu jiný penzionát.   Kniha druhá Úklony & úklady                                                                                                              

Carriger, Gail  
V Praze CooBoo, 2014                                                                                                                 

Navazuje na: Trochu jiný penzionát. Kniha první. Etiketa & špionáž.                                            

Druhá část z dobrodružné steampunkově laděné fantasy série, která je určena 

především dospívajícím dívkám. 

 

V podsvětí                                                                                                                                                          

Spooner, Meagan 

V Praze CooBoo, 2014                                                                                                               

Navazuje na: Ptačí zpěv.                                                                                                       

Od doby, kdy utekla za zeď Města, se Linda Ainsleyová snaží o jedinou věc: najít svého 

bratra Badyána. Vždy věřila, že on bude ten, kdo ukončí neustálý strach a útěk.     

 

Velká kuchařka pro kluky a holky   : čarování v kuchyni                                                                                               

Rytířová, Helena, 
Praha Fragment, 2014 

 UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 641.5       

 

Zábavné tvoření pro české děti                                                                                                    

Sedláčková, Ilona 

Praha Fragment, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/I -- 379.8                                                                                                      
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