
Čí jsou to stopy                                                                                                              

Bruni, Amelia                                                                               
[Warszawa] De Agostini Polska, c2012        UMÍSTĚNÍ: M/I – BR                                                                                  

Knížka pro nejmenší děti. Seznamuje s hospodářskými zvířaty. Součástí knihy je část 

skládacího domečku.                                                                                         

Čtyřlístek a elixír neviditelnosti: obsahuje dva příběhy Čtyřlístku 

Poborák, Jiří, 
Praha Čtyřlístek, 2015                                 UMÍSTĚNÍ: M/I – PO 

 

 

Ekofarma 

Laurendon, Gilles, 
[Warszawa] De Agostini Polska, c2012        UMÍSTĚNÍ: M/I -- LA 

  

                                                                                                                                                  

Husa, houser a housátka                                                                                                 

Laurendon, Gilles,                                                                                         
[Warszawa] De Agostini Polska, c2013         UMÍSTĚNÍ: M/I – LA 

 

Kačky a žvýkačky 

Dębski, Łukasz, 
Brno Barrister & Principal, 2010                    UMÍSTĚNÍ: M/I – DE 

 

 

Kocour                                                                                                                          

Laurendon, Gilles,                                                                                 
Warszawa De Agostini Polska, c2012       UMÍSTĚNÍ: M/I – LA 

 

Larisa a dlouhověcí 

Madisonová, Nora 
V Hnojníku Ivana Bilková - Larisabooks, 2014     UMÍSTĚNÍ: M/III – MA                                                                                                                

Dívčí fantastický román české autorky nechává krásnou dospívající hrdinku objevovat 

temná tajemství minulosti, Vyšehradu i beskydských lesů, právě tak jako ztracenou 

dětskou lásku. 

 

Ledové království : pohádkový román 

Nathan, Sarah 
Praha Egmont, 2015                                       UMÍSTĚNÍ: M/I – NA                                                                                                                            

Připrav se na mrazivý závan ledového vichru z hlubokých severských fjordů, 

zasněžených hor a nekonečných moří – zakletých do věčného ledu mocným kouzlem 

královny Elsy. U bran Arendellského království na tebe čeká princezna Anna. 

http://213.155.228.7/documents/113149?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Di%2Bjsou%2Bto%2Bstopy%2B%252F&searchedIds=113149;95475;
http://213.155.228.7/authorities/366272
http://213.155.228.7/documents/113234?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Dty%25C5%2599l%25C3%25ADstek%2Ba%2Belix%25C3%25ADr%2Bnevidi&searchedIds=113234;32983;
http://213.155.228.7/authorities/4115
http://213.155.228.7/documents/113146?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dekofarma%2B%252F&searchedIds=113146;
http://213.155.228.7/authorities/366276
http://213.155.228.7/documents/113144?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhusa%252C%2Bhouser&searchedIds=113144;
http://213.155.228.7/authorities/366276
http://213.155.228.7/documents/113122?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dka%25C4%258Dky%2Ba%2B%25C5%25BEv%25C3%25BDka%25C4%258Dky%2B%252F&searchedIds=113122;
http://213.155.228.7/authorities/366246
http://213.155.228.7/documents/113145?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F366276&searchedIds=113146;113148;113145;113144;113143;
http://213.155.228.7/authorities/366276
http://213.155.228.7/documents/113170?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dlarisa%2Ba%2Bdlouhov%25C4%259Bc%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113170;
http://213.155.228.7/authorities/366310
http://213.155.228.7/documents/113230?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dledov%25C3%25A9%2Bkr%25C3%25A1lovstv%25C3%25AD%2B%253A&searchedIds=109539;110601;69152;59926;113230;113039;106973;112427;
http://213.155.228.7/authorities/366374


Malý princ a planeta Času: nová dobrodružství inspirovaná 

nesmrtelným příběhem Antoina de Sain-Exupéryho : podle 

animovaného seriálu 

Bruneau, Clotilde, 
Praha Mladá fronta, 2015                              UMÍSTĚNÍ: M/I – BR 

 

  

Melinda se učí plavat 

Higginson, Sheila Sweeny, 
V Praze Egmont, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- HI  

 

 

 

Místo činu: natáčení 

Wich, Henriette, 
[Líbeznice] Víkend, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/III -- WI 

  

Literatura pro dívky s detektivní zápletkou. 

 

Nela Malá, co nechtěla být malá 

Braunová, Petra, 
Praha Baset, 2014 UMÍSTĚNÍ: M/I -- BR 

                                                                                                                                                       

Příběhy o dětech. 

 

Panika v Ráji 

Blanck, Ulf, 
[Líbeznice] Víkend, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- BL 

Justus, Petr a Bob milují napínavá dobrodružství. Společně založili detektivní klub 

Trojka na stopě a řeší jeden zapeklitý případ za druhým.  

 

Pax. 1 Hůl prokletí 

Larsson, Asa, 
Brno Host, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/II -- LA 

První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Čas tepe jako srdce. Při každém úderu 

slábne ochranný štít světa proti nadpřirozeným silám a zlo se chápe své příležitosti. 

 

Pax. 2 Grim přízrak 

Larsson, Asa, 
Brno Host, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/II -- LA 

http://213.155.228.7/documents/113165?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmal%25C3%25BD%2Bprince%2Ba%2Bplaneta%2B%25C4%258Dasu%2B%253A&searchedIds=113165;
http://213.155.228.7/authorities/328697
http://213.155.228.7/documents/113204?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmelinda%2Bse%2Bu%25C4%258D%25C3%25AD%2Bplavat&searchedIds=113204;
http://213.155.228.7/authorities/351703
http://213.155.228.7/documents/113199?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dm%25C3%25ADsto%2B%25C4%258Dinu%253A%2Bnat%25C3%25A1%25C4%258Den%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113199;
http://213.155.228.7/authorities/231060
http://213.155.228.7/documents/113226?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DNela%2BMal%25C3%25A1%252C%2Bco%2Bnecht%25C4%259Bla&searchedIds=113226;
http://213.155.228.7/authorities/48976
http://213.155.228.7/documents/113233?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpanika%2Bv%2Br%25C3%25A1ji%2B%252F&searchedIds=113233;111798;
http://213.155.228.7/authorities/335603
http://213.155.228.7/documents/113235?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpax.&searchedIds=113235;113236;44750;65339;94401;12969;38791;40263;43087;47057;
http://213.155.228.7/authorities/278165
http://213.155.228.7/documents/113236?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpax.&searchedIds=113235;113236;44750;65339;94401;12969;38791;40263;43087;47057;
http://213.155.228.7/authorities/278165


    

Policejní pohádky 

Pospíšilová, Zuzana, 
Praha Grada, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- PO 

Víte, že není zločinec jako zločinec? Páchat škodu může kdekdo, například čert nebo 

pirát, známé firmy, řeknete si. Policejní pohádky však dokládají, že na cestu zločinu 

se mohou vydat i zdánlivě bezúhonné bytosti. To se budete divit, až si přečtete, co 

vyvedli tchoř, kuna nebo splašená formule. 

 

Prázdniny u babičky 

Hutrová, Veronika 
[Líbeznice] Víkend, 2010 UMÍSTĚNÍ: M/I -- HU  

Konečně přichází letní prázdniny a nastává to pravé dobrodružství pro partu šesti 

dětí, které každý rok jezdí ke své babičce na venkov.  

 

 

Proč vlk šišlal? 18 pohádek, které ochrání zoubky a zdraví vašich 

dětí 

Kovaľová, Eva, 
[Praha] StomaTeam, 2014 UMÍSTĚNÍ: M/I – KO 

 

 

Přání s mašlí 

Higginson, Sheila Sweeny, 
V Praze Egmont, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- HI 

Minnie vede veleúspěšný obchod s mašlemi. Dokonce i slavná filmová hvězda 

Penelope Pudlová si u Minnie objednala zásilku originálních mašlí.Jenomže mašlomat 

se porouchal! Dokáže Minnie splnit náročné přání své světoznámé zákaznice? 

 

Solo na stupních vítězů 

Funnell, Pippa, 
[Líbeznice] Víkend, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I – FU 

Navazuje na: Zázrak - kůň snů ; Admirál - dostihový kůň ; Růženka - úžasný poník ; 

Samson, úžasný skokan ; Štístka, nové hříbátko 

 

 

Supové Mexika. II Vinnetou mezi beduíny 

May, Karl, 
Praha Naše vojsko, 2014 UMÍSTĚNÍ: M/II -- MA  

Navazuje na: Supové Mexika. I Trampem v Sonoře. 

 

 

Šmodrcha: pěkně popletený kočičák 

Kimpton, Archie 
Praha Mladá fronta, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/II -- KI 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113220?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpolicejn%25C3%25AD%2Bpoh%25C3%25A1dky%2B%252F&searchedIds=113220;
http://213.155.228.7/authorities/42939
http://213.155.228.7/documents/113125?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpr%25C3%25A1zdniny%2Bu%2Bbabi%25C4%258Dky%2B%252F&searchedIds=113125;105323;44884;107374;110977;13576;23968;28462;35892;59341;
http://213.155.228.7/authorities/351749
http://213.155.228.7/documents/113258?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpro%25C4%258D%2Bvlk%2B%25C5%25A1i%25C5%25A1lal%253F&searchedIds=113258;
http://213.155.228.7/authorities/366412
http://213.155.228.7/documents/113205?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C5%2599%25C3%25A1n%25C3%25AD%2Bs%2Bma%25C5%25A1l%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113205;35986;
http://213.155.228.7/authorities/351703
http://213.155.228.7/documents/113196?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsolo%2Bna%2Bstupn%25C3%25ADch%2Bv%25C3%25ADt%25C4%259Bz%25C5%25AF%2B%252F&searchedIds=113196;101430;95686;101358;101837;111974;
http://213.155.228.7/authorities/293060
http://213.155.228.7/documents/113150?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsupov%25C3%25A9%2Bmexika.&searchedIds=111082;113150;
http://213.155.228.7/authorities/25571
http://213.155.228.7/documents/113174?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25A1modrcha&searchedIds=113174;
http://213.155.228.7/authorities/366315


 

Thorgal. [15] Vládce hor 

Rosiński, Grzegorz, 
V Praze CooBoo, 2010 UMÍSTĚNÍ: M/III -- RO 

Komiks. 

 

 

 

Velká kniha bebíček 

Praha Egmont, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- VE 

Všechny malé adeptky na doktorky a veterinářky ocení novou knihu doktorky 

Plyšákové, která radí, jak provést důkladné vyšetření, stanovit diagnózu a určit 

pacientovi správnou léčbu. Kniha obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s 

nemocemi a léčbou a také mnoho praktických rad v rámci prevence. 

 

 

Zvonilka a tvor Netvor 

Disney Enterprises 
Praha Egmont, 2015 UMÍSTĚNÍ: M/I -- ZV 

Fauna, víla s talentem na zvířata, se místo svým rozumem řídí tím, co jí radí srdce. 

Není tedy divu, že se velmi často dostává do nepříjemných problémů. 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113123?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dthorgal.&searchedIds=113123;54880;57605;
http://213.155.228.7/authorities/70880
http://213.155.228.7/documents/113215?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dvelk%25C3%25A1%2Bkniha%2Bbeb%25C3%25AD%25C4%258Dek&searchedIds=113215;
http://213.155.228.7/documents/113156?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzvonilka%2Ba%2Btvor%2BNetvor%2B%252F&searchedIds=113156;

