
100 nejkrásnějších pohádek 

[překlad Ruth Fraňková ... et al.] 
V Praze Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I – ST 

 

100 pohádek o princeznách 

[překlad Ruth Fraňková ... et al.] 
V Praze Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I – ST 

 

100 pohádek o zvířátkách 

[překlad Ruth Fraňková ... et al.] 
V Praze Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I – ST 

 

Asterix z Galie 

Goscinny, René, 
V Praze Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I – GO                                                                                                                

Kreslený příběh, v němž se dva galští hrdinové Asterix a Obelix dostanou do sporu s 

Římany. 

 

Až na dno 

Schlieper, Birgit, 
Praha CooBoo, 2010 

UMÍSTĚNÍ: M/III – SCH                                                                                                                

Pro Moniku je městečko, kam se s rodiči přestěhovala, naprostý zapadákov, který je 

snesitelný jen díky Katce a Hance. Ty dvě totiž vědí, jak na to: v sobotu se shoppuje a 

k tomu patří sklenka sektu. Proti strachu z písemek zabírá cuba libre a opravdová 

zábava se rozjíždí s cool kluky z natáčecího štábu, kteří jim nalévají zakázané drinky a kteří to umí 

roztočit. 

Bratrstvo. Kniha 5. Hora štírů 

Flanagan, John, 
Praha Egmont ČR, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/III – FL                                                                                                                  

Navazuje na: Bratrstvo. Kniha 1 Vyděděnci ; Bratrstvo. Kniha 2. Nájezdníci ; Bratrstvo. 

Kniha 3. Lovci ; Bratrstvo. Kniha 4. Otroci ze Sokora 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113084?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D100%2Bnejkr%25C3%25A1sn%25C4%259Bj%25C5%25A1%25C3%25AD%2Bpoh%25C3%25A1dek%2B%252F&searchedIds=89604;113084;
http://213.155.228.7/documents/113085?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D100%2Bpoh%25C3%25A1dek%2Bo%2Bprincezn%25C3%25A1ch%2B%252F&searchedIds=113085;
http://213.155.228.7/documents/113086?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D100%2Bpoh%25C3%25A1dek%2Bo%2Bzv%25C3%25AD%25C5%2599%25C3%25A1tk%25C3%25A1ch%2B%252F&searchedIds=113086;21393;21391;
http://213.155.228.7/documents/113083?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DAsterix%2Bz%2BGalie%2B%252F&searchedIds=92870;113083;59984;
http://213.155.228.7/authorities/479
http://213.155.228.7/documents/112999?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Da%25C5%25BE%2Bna%2Bdno%2B%252F&searchedIds=17451;26228;92681;89296;112999;59954;62258;94847;95152;104784;
http://213.155.228.7/authorities/281820
http://213.155.228.7/documents/113092?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dbratrstvo.&searchedIds=72069;101183;103619;106728;110320;113092;90762;54641;65438;76281;
http://213.155.228.7/authorities/256662


Čáry máry v kuchyni od jara do zimy 

Chupíková, Eva, 
Praha Mladá fronta, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I -- 641.5 

 

Češi 1992. Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát 

Kosatík, Pavel, 
Praha Česká televize Mladá fronta, 2015 

MN/III -- 94(437) 

 

Jak správně mluvit dracky. 

Cowell, Cressida 
[Praha] Slovart, 2014 

UMÍSTĚNÍ: M/II – CO                                                                                                                 

Rozpínaví Římané chtějí mezi vikinskými kmeny rozpoutat válku, aby je snadno 

porazili a unesli jim všechny draky. Pro začátek zajmou Škyťáka Šelmovského Štiku 

III., který je mezi Vikingy na draky odborníkem. 

Kuromoriho meč 

Rohan, Jason 
Praha Egmont ČR, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/III – RO                                                                                                         

Když Kenny Blackwood přiletí do ultramoderního Tokia, zjistí, že je osudem 

předurčen k nadlidskému úkolu, o němž až dosud neměl ani tušení. 

Ledové království. Oslava konce zimy. 

Weingartner, Any 
Praha Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I – WE                                                                                                                 

Přečtěte si dva krásné příběhy o nových dobrodružstvích oblíbených hrdinek - Anny a 

Elsy.  

Mlsná štika a jiné příběhy : bajky podle Ezopa, La Fontaina a 

Krylova 

Vít, Arnošt, 
Praha Mladá fronta, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I -- VI 

Autor převyprávěl známé i méně známé bajky a naše nakladatelství oslovilo děti ze 

všech koutů republiky, aby si libovolnou bajku vybraly, přečetly a poslaly nám k ní ilustraci. Sesbírali 

jsme stovky obrázků a vybrali ty, které nakonec skončily v téhle úžasné knize. Dokazují, že mezi dětmi 

vyrůstají skvělí ilustrátoři. 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113051?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258D%25C3%25A1ry%2Bm%25C3%25A1ry%2Bv%2Bkuchyni&searchedIds=113051;
http://213.155.228.7/authorities/300011
http://213.155.228.7/documents/113034?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258De%25C5%25A1i%2B1992.&searchedIds=113034;106870;35004;104511;71603;71601;18163;109321;15531;33724;
http://213.155.228.7/authorities/1908
http://213.155.228.7/documents/113050?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Djak%2Bspr%25C3%25A1vn%25C4%259B%2Bmluvit%2Bdracky.&searchedIds=113050;
http://213.155.228.7/authorities/80972
http://213.155.228.7/documents/113030?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkuromoriho%2Bme%25C4%258D%2B%252F&searchedIds=113030;
http://213.155.228.7/authorities/365710
http://213.155.228.7/documents/113039?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dledov%25C3%25A9%2Bkr%25C3%25A1lovstv%25C3%25AD.&searchedIds=113039;110601;109539;69152;59926;106973;112427;
http://213.155.228.7/authorities/365726
http://213.155.228.7/documents/113071?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmlsn%25C3%25A1%2B%25C5%25A1tika%2Ba%2Bjin%25C3%25A9%2Bp%25C5%2599%25C3%25ADb%25C4%259Bhy%2B%253A&searchedIds=113071;
http://213.155.228.7/authorities/35095


Můj ne tak sladký život 

Harris, Rachel, 
V Praze CooBoo, 2015  

UMÍSTĚNÍ: M/III – HA                                                                                                        

Navazuje na : Mé sladké šestnácté století ; Příběh dvou staletí                                                                                                                   

Cat Crawfordová chce být prostě normální – nebo aspoň tak normální, jak jen dcera 

hollywoodské celebrity může být. A zdá se, že osud jí přeje: má báječného přítele, její skvělá sestřenice 

Alessandra žije s nimi a její otec se plánuje podruhé oženit, díky čemuž by získala prima nevlastní 

mámu. 

Nauč mě počítat : s Ofinkou hravě od 1 do 100 

Kocmanová, Ivana 
Praha Axióma, 2006 

UMÍSTĚNÍ: MN/I -- 37.01 

 

Největší kniha nápadů pro děti od 0 do 3 let 

[překlad Jana Mališová] 
Brno Computer Press, 2011 

UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 379.8 

 

No jo, medvěd! 

Schirneck, Hubert, 
V Praze Albatros, 2013 

UMÍSTĚNÍ: M/I – SCH 

 

O strašném drakovi pod krakovským hradem a jiné polské 

pohádky 

Motýl, Petr, 
Brno Barrister & Principal, 2010                                                                                                      

UMÍSTĚNÍ: M/I – MO                                                                                                               

Soubor pohádek obsahuje: Wawelský drak; Zlaté kapradí; O peciválovi; Pan Twardowski; Lešek                                   

a bazilišek; Skleněná hora; O kohoutkovi a kouzelném hrnku; Dvě sestry; Kohout a vítr. 

 

Penzion pro zvířátka. Hledá se maminka! 

Bosse, Sarah, 
Praha Knižní klub, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/I -- BO 

Celá ZOO je na nohou! Narodilo se opičí miminko, ale maminka ho odmítá. Opičátko 

musí někdo odchovat a krmit ho z láhve! Dívka Flo pomáhá ze všech sil. 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113027?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dm%25C5%25AFj%2Bne%2Btak%2Bsladk%25C3%25BD%2B%25C5%25BEivot%2B%252F&searchedIds=113027;
http://213.155.228.7/authorities/335072
http://213.155.228.7/documents/112989?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnau%25C4%258D%2Bm%25C4%259B%2Bpo%25C4%258D%25C3%25ADtat%2B%253A&searchedIds=64256;64257;112989;
http://213.155.228.7/authorities/231135
http://213.155.228.7/documents/113020?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnejv%25C4%259Bt%25C5%25A1%25C3%25AD%2Bkniha%2Bn%25C3%25A1pad%25C5%25AF%2Bpro%2B&searchedIds=113020;75326;63059;63060;
http://213.155.228.7/documents/113018?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dno%2Bjo%252C%2Bmedv%25C4%259Bd%2521%2B%252F&searchedIds=113018;105545;40072;44845;106380;95228;95706;105656;
http://213.155.228.7/authorities/365701
http://213.155.228.7/documents/112996?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Do%2Bstra%25C5%25A1n%25C3%25A9m%2Bdrakovi&searchedIds=112996;
http://213.155.228.7/authorities/229092
http://213.155.228.7/documents/113053?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpenzion%2Bpro%2Bzv%25C3%25AD%25C5%2599%25C3%25A1tka.&searchedIds=113053;
http://213.155.228.7/authorities/365735


Slavný myší detektiv 

Disney 
V Praze Egmont ČR, 2008 

UMÍSTĚNÍ: M/I – SL                                                                                                                     

Před dávnými lety žila v Anglii jedna myší holčička. Jmenovala se Olívie. Byla moc 

spokojená, protože její tatínek vyráběl hračky. Jednoho dne však Olíviina tatínka unesl 

zlý netopýr. A to byl případ jako stvořený pro slavného myšího detektiva Basila. 

Tanec srdcem a duší 

Stumpfová, Šárka 
Praha Erika, 2010 

UMÍSTĚNÍ: M/III – ST                                                                                                    

Vzrušující a strhující prostředí soutěžního tance v latinsko-amerických rytmech! To 

je nádherné, pestré a blyštivé pozadí příběhu středoškolačky Zuzany, která má těsně 

před maturitou. Její životní vášní je tanec. Kde jinde by také měla potkat svou první 

velkou lásku? Zuzana ale příliš neoplývá vlastní sebedůvěrou ani v tanci a ani ve vztahu ke klukům. 

 

Temné vody. Špaček 

Paul, Fiona 
V Praze Egmont, 2015 

UMÍSTĚNÍ: M/III – PA                                                                                                                

Navazuje na: Temné vody. Jed. ; Temné vody. Belladona                                                                     

Cass a Luca jsou na útěku před zákonem a Řádem věčné růže. Když se rozdělí, aby 

získali jediný důkaz, který je může zachránit, jejich životy – a láska – jsou rozervány 

na kusy nenávistnými přáteli a vražednými nepřáteli. Když se Cass ocitne v osidlech zvrhlého plánu 

Řádu, znovu příchází Falco jako její jediná naděje na svobodu. Ukáže se však, že Luca má svůj vlastní 

šokující plán. 

Železný muž 

Hughes, Ted, 
V Praze Albatros, 2014 

UMÍSTĚNÍ: M/II – HU                                                                                                                     

Přečtěte si příběh, ve kterém to rachtá a skřípe, o zradě a přátelství, strachu a 

nedorozumění a taky jednom velkém vítězství z pera slavného britského básníka 

Teda Hughese. S napětím pak budete sledovat noční oblohu, zda se nějaká hvězda 

nezačíná nebezpečně přibližovat či zda nezahlédnete ve svitu měsíce siluetu vesmírného draka. 

 

http://213.155.228.7/documents/113017?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dslavn%25C3%25BD%2Bmy%25C5%25A1%25C3%25AD%2Bdetektiv%2B%252F&searchedIds=113017;
http://213.155.228.7/documents/112995?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtanec%2Bsrdcem%2Ba%2Bdu%25C5%25A1%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=88052;112995;105786;
http://213.155.228.7/authorities/278470
http://213.155.228.7/documents/113078?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtemn%25C3%25A9%2Bvody.&searchedIds=105872;109217;113078;108338;30434;68426;10139;
http://213.155.228.7/authorities/329769
http://213.155.228.7/documents/113022?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25BEelezn%25C3%25BD%2Bmu%25C5%25BE%2B%252F%25C5%25BEelezn%25C3%25BD%2Bmu%25C5%25BE%2B%252F&searchedIds=15271;113022;94667;26948;80770;457;84567;28714;54418;84080;
http://213.155.228.7/authorities/19364

