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Anotace 
Hlavinková, Lucie Sesterstvo ve 

Snové říši 
Albatros Media 2020  Kouzelná kočka Fabiola tentokrát nepřenese Sesterstvo do minulosti, 

ale do říše snů! Začínají se tam totiž dít moc divné věci. V Elině ulici 
navíc nikdo nemůže v klidu spát, všichni se pořád bezdůvodně budí a 
ráno jsou pak strašně mrzutí. Že by to spolu nějak souviselo? Ela 
s Bárou a Míšou se v doprovodu neobyčejné kočky s tím nejhebčím 
kožíškem pouštějí do pátrání. O tajemno a dobrodružství při tom 
rozhodně nebude nouze! 

 

 Deník Anny 
Frankové 

SUN 2020  Když bylo Anně Frankové třináct let, rodiče jí věnovali sešit, který 
používala jako deník. Psala do něj o tom, co zažila a co cítila během 
téměř dvou a půl let, kdy se společně se svou rodinou ukrývala před 
nacisty. Deník po válce vydal Annin otec po názvem Zadní trakt., 
Dodnes je to jedna nejčtenějších knih po celém světě. 



Březinová, Ivona Řád sladkého 
sněhuláka 

Albatros Media 2019  
 
 
 
 
 

Přemek chodí do páté třídy, má spoustu plánů do budoucna, chtěl by 
se stát slavným karatistou. Po jednom náročném sportovním 
soustředění se mu udělá špatně. Odvezou ho do nemocnice a tam se 
dozví diagnózu – cukrovka. Nemoc, s kterou se už napořád musí 
potýkat. Bude moct žít jako dřív? A dál trénovat? Přemek i jeho rodiče 
a sestry už ví, že stojí na začátku dlouhé cesty. Ale Přemek taky ví, že v 
tom zdaleka není sám. Zvládne to? 

 

Goldflam, Arnošt Tatínek není 
k zahození a 
Tatínek 002  

Andrej Šťastný 2019  Souborné vydání dvou velmi úspěšných pohádkových titulů Tatínek 
není k zahození a Tatínek 002 v jedné publikaci od známého autora 
Arnošta Goldflama. Originální pohádky pro malé i velké. Stejně 
originální je i jejich hrdina – tatínek, který dokáže vyřešit kdejakou 
šlamastiku. Pohádky jsou věnovány dětem, ale taky všem tatínkům, aby 
se mohli chlubit hrdinskými činy a vylepšili si tak svůj někdy trochu 
pošramocený domácí obraz. 

Kovář, Karel iPohádka BizBooks 2019  Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Odpověď 
čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými 
řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne na tradiční 
pohádku. Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť Ljuba IV. musí provdat 
svou dceru Amálii. Během jedné noci ale oba zmizí a nad královstvím 
krouží drak. Zlo se probouzí. A překvapivě úplně jinde, než by ho 
princezna se svými kamarádkami čekaly. 



Lunde, Maja Sněhová 
sestřička 

Host 2019  Laskavý a dojemný vánoční příběh plný tajemství, ke kterému se 
budete rok co rok vracet. Pusťte kouzlo Vánoc do svých 
srdcí! Ozdobený stromeček, zapálené svíčky, vůně mandarinek 
a perníčků. Štědrý den býval pro Juliána tím nejkrásnějším v roce. Jenže 
letos je všechno jinak. Žádné přípravy se nekonají, doma je ticho 
a šedo, jako by Vánoce vůbec neměly nastat. Celá rodina totiž truchlí 
nad ztrátou Juliánovy starší sestry Juni. Naštěstí Julián potká 
Hedviku, dívku s nejširším úsměvem na světě. To ona mu připomene, 
jak krásné můžou svátky být, a vrátí mu naději, že by Vánoce přece jen 
mohly přijít i k nim domů.  

 

Miklínová, Galina; Stančík, 
Petr 

H2O a 
pastýřové snů 

Freytag & 
Berndt 

2019  Hugo, Hubert a Ofélie, parta žáků základní školy Evelíny Saturejkové, s 
pomocí zmenšovacího paprsku tentokrát luští tajuplné poselství ukryté 
do snů, řeší záhadu lidí čučících do skříněk s kličkou a vydává se na 
výpravy v létající dodávce Citroën typ H z vlnitého plechu, aby překazili 
pikle zlotřilého vědce Vulpese. O překvapivý závěr se postará přístroj 
zvaný mozkocuc a zoubky mluvícího kuňáka Kuneše. K nížka je plná 
vtipu, zajímavostí a obrázků. Vyšla s laskavou podporou skupiny Veolia 
Česká republika. Hodí se nejvíc pro čtenáře od 12 do 14 let, my ale 
dobře víme, že ji tajně čtou i rodiče. 

Míková, Marka Dům v Rugolu Book Dock 2019  Alena a Lída jsou sestry, dvojčata. Na první pohled k nerozeznání, ale ve 
skutečnosti každá jiná. Spolu s rodiči jedou poprvé do Itálie navštívit 
svého strýce Štěpána, který žije v tajemném domě, kde se zdá, že 
fresky na stěnách promlouvají a hranice mezi skutečností a fantazií se 
ztenčuje.  

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/freytag-berndt-592
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/freytag-berndt-592


Santiago, Roberto Záhada 
fantoma v 
bráně 

Host 2019  Po prázdninách se všichni vracejí do školy i na hřiště. Fotbaláci mají 
nového spolužáka, kterému to děsně pálí v matice a prý umí číst 
myšlenky. A navíc se přihlásil do týmu Soto Alto! A kromě něho i šest 
dalších skvělých hráčů. Fotbaláky čeká důležitý zápas, který musejí 
vyhrát, aby se udrželi v lize. Jenže na soupisce může být jen devět hráčů 
a napětí v kabině by se dalo krájet. Podaří se Fotbalákům všechny 
nástrahy překonat a udržet tým pohromadě?  

 

Larssonová, Asa; 
Korsellová, Ingela 

Noční můra Host 2018  Černá čarodějnice potřebuje získat šifrovací klíč schovaný v magické 
knihovně, a proto uzavře dohodu s Noční můrou. Estrid usíná a její 
strážce snů se ocitá mimo hru. Zachránit ho mohou jen Alrik s Viggem. 
Iris je však varuje. Vstoupit do světa snů je velmi nebezpečné: kdo tam 
zemře, zemře doopravdy. Podaří se krkavčím bratrům vrátit zpět?  

Marcus & 
Martinus, Kristoffersenová, 
Kirsti 

Marcus & 
Martinus - Náš 
příběh 

Jota 2018  
 
 
 
 
 

Jste připraveni na to, být naprosto fascinováni, vtaženi do příběhu, 
objevovat nečekané a do teď tajené detaily z jejich života? A také si 
výrazně potrénovat „smíchové svaly“, konečně vidět nikdy 
nezveřejněné fotky z dětství těhle kluků (a je to síla, to nám věřte) a 
nakonec i zamáčknout slzu, když zjistíte, že jste UŽ na poslední stránce? 
Pak je tahle kniha prostě a rozhodně právě pro vás. 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/marcus-martinus-240092
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/marcus-martinus-240092
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/kirsti-kristoffersenova-241557


Papoušková, Eva; 
Miklínová, Galina 

Cílovníci Paseka 2018  Malý Záviš se z Prahy, od rodičů a tří mladších bratrů, stěhuje do 
Poděbrad. Nastupuje totiž na nově otevřenou Kolej Jiřího z Poděbrad, 
elitní internátní školu, která v duchu skautských zásad chce z chlapců 
vychovávat vzdělané, čestné a odolné muže. Záviš je v koleji sice 
nejmladší, ale zato velice zvídavý. Postupně se spřátelí s ostatními a 
společně pátrají například po tom, co skrývá tajemná dutina za stěnou 
v umývárně. Závišův příběh má oporu v reálných událostech a životních 
osudech mnoha významných osobností, které se podílely na rozvoji a 
zviditelnění české kultury. Za všechny jmenujme především Václava 
Havla (ano, právě on je Závišův kamarád Batík). Kolej Jiřího z Poděbrad 
navštěvovali také Miloš Forman, Ivan Passer či Mario Klemens. 

Parvela, Timo; Sortland, 
Bjorn 

Kepler62: 
Průkopníci 

Host 2018  Čtvrtý díl vesmírného dobrodružství Kepler62. Kosmické lodě po dlouhé 
cestě konečně dorazí do cíle. Skupinka dětí poprvé vstoupí na povrch 
planety Kepler62e. Podmínky pro život jsou tu lepší, než se původně 
předpokládalo, a tak nic nebrání tomu, aby se zde postavila základna a 
započal průzkum planety. Radost z dobrodružných objevů však záhy 
zkalí obavy. Jeden člen expedice záhadně onemocní, poručík Colinová 
zjevně něco tají a nedaleko základny děti objeví podivné stopy. Jak se 
asi zdejší obyvatelé k návštěvníkům ze Země zachovají? A jsou to 
přátelé, nebo nepřátelé? 

Toman, Marek; Loubat, 
Františka 

Cukrárna U 
Šilhavého Jima 

Baobab 2018  Mohou desperáty z Divokého západu napravit lekce klasické četby? Je 
možné pochopit svůj vlastní život při četbě Bílé velryby, Hraběte Monte 
Christa, Romea a Julie, Vinnetoua nebo Máje? Česká knihovnice 
Boženka se ve svých čtenářských dílnách v cukrárně U Šilhavého Jima 
snaží ze všech sil, dokud do městečka nepřiputuje literární zločinec 
Dante Skunk Shakespeare... Kdo zvítězí v lítém intelektuálním boji, není 
jasné, stejně jako není jasné, na čí stranu se postaví drsní kovbojové a 
vězni. Lehká parodická žánrovka spisovatele Marka Tomana v lecčems 
navazuje na slavného Limonádového Joea a je roztomilým příspěvkem 
pro všechny vášnivé čtenáře i pro dospělé, kteří k literatuře vedou 
nebo chtějí dovést své ratolesti, žáky či studenty... 

https://www.hostbrno.cz/parvela-timo/
https://www.hostbrno.cz/parvela-timo/


Končinský, Tomáš; Klárová, 
Barbora 

Překlep a 
Škraloup 

Albatros Media 2016  Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na chvilku nedávat pozor a z věci, 
která před chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný krám. Ale kdo za 
to může? Drobná stvoření, která mají veškeré stárnutí na starosti. 
Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou chyby v knížkách, se jednoho dne 
vydá na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času. Podaří se mu 
zastavit stárnutí? A kdo získá Křišťálový Prdlajs? A jakou roli v tom všem 
hraje mluvící hovnivál? 

Vostradovská, Tereza Mravouka Běžíliška 2016  Kravička dělá bů, pejsek dělá haf haf. Hm. Neba? Neba. Co takhle si 
radši počíst o tom, jak v lese tlejí opadané listy, prohlédnout si, jak 
vypadá noha žáby a kdo si nejradši pochutná na myšce? Právě myška 
žijící v podzemní noře je vypravěčkou, průzkumnicí lesa, sadu i 
rybníčka: obkresluje tvary pecek, ohryzává mrkve v zemi a přemýšlí jak 
rozdělit plody na ovoce a zeleninu, zkoumá stáří lesa podle letokruhů a 
loví živé brouky na kousek syrového masa. Všechno pak pečlivě 
zapisuje do svého sešitu a radí, jak si vyrobit herbář nebo udělat 
zahradní jezírko. 

 


