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Anotace 
Foglar, Jaroslav Rychlé šípy Vávra Václav 2020  Veselá i tajuplná dobrodružství nestárnoucích Rychlých šípů. Příhody 

legendárního klubu Mirka Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka a 
Rychlonožky, pětice nerozlučných kamarádů, kteří mají smysl pro přátelství, 
čest a legraci, představil spisovatel Jaroslav Foglar v podobě kresleného 
seriálu již víc než před osmdesáti lety. Od té doby jejich klukovská 
dobrodružství ve městě i v přírodě nenechávají v klidu už několik generací 
nadšených čtenářů. Jubilejní 10. svazek edice Klasické komiksy Marko 
Čermáka přináší vůbec poprvé souborné vydání všech částí kultovního seriálu, 
které výtvarník M. Čermák v letech 1968-1971 a 2009 podle scénáře Jaroslava 
Foglara nakreslil.  

Furman, Simon Jak vycvičit 
draky – Jezdci z 
Blpu: Ledový 
hrad 

Egmont 2020  Ostrov Blp čelí nebezpečí v podobě záludného návštěvníka, který se vydává za 
obchodníka s kožichy. Před Škyťákem, Astrid a jejich přáteli stojí nelehký úkol. 
Ve druhém příběhu se do nečekané role dostane Škyťákův kamarád 
Snoplivec… Ponořte se do dalších dobrodružství dračích jezdců z Blpu! 

Kid, Cube Deník malého 
Minecrafťáka: 
komiks 

COMPUTER 
PRESS 

2020  Minus rozhodně není vesničan jako ostatní. Pěstování mrkve ho vůbec 
nezajímá a obchodování ještě méně. Jeho snem je stát se bojovníkem. 
Jednoho dne sebere odvahu a vydá se vstříc dobrodružství. Zombie, se kterou 
se setká, naopak sní o tom, že se stane člověkem. Společně je čeká spousta 
dobrodružství... 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/fragment-20


Durkinová, 
Frances 

Histronauti – 
Egyptské 
dobrodružství 

Fragment 2019  Historie nikdy nebyla tak zajímavá. Vzrušující kombinace poznávání a 
zábavných aktivit! Máš srdce dobrodruha, miluješ záhady a nebojíš se 
cestovat v čase? Tak se přidej k Histronautům! Tři kamarádi a jeden kocour 
mají namířeno do starověkého Egypta a rádi tě vezmou s sebou. Budete 
prozkoumávat hrobky dávných vládců nebo luštit hieroglyfy. Odhalíte 
tajemství mumifikace, zjistíte, zda Egypťané věřili v posmrtný život a které 
bohy uctívali. 

Guibert, 
Emmanuel 

Martha a Alan - 
Podle 
vzpomínek 
Alana Ingrama 
Copea 

Meander 2019  Po fascinující Alanově válce (I-III, Meander 2010), věnované příhodám vojína 
Alana za druhé světové války, přináší Guibert jeho vzpomínky na dětství. 
Alanovo dětství (Meander 2014) je znamenitým svědectvím o každodenním 
životě v předválečné Americe. Sledujeme příběh malého chlapce z běžné 
rodiny, který se postupně otvírá světu. Popisováním chvil prožitých v 
rodinném kruhu se paměť jedince Alana dotýká paměti nás všech. Alanův 
vypravěčský talent spolu s dokonalou kresbou Emmanuela Guiberta dodávají 
příběhu něžný nádech dětské nevinnosti a nostalgie. V knize Martha & Alan se 
opět vracíme do Alanova dětství. Guibert se tentokrát zaměřil na Alanovo 
přátelství s kamarádkou ze školky, Marthou Marshall. Jejich přátelství, 
zasažené Marthinou nemocí a válkou, překoná délku let i vzdálenost 
kontinentů. 

Kopl, Petr Štěky Broka 
špindíry 2 - Psí 
kusy v cirkusy  

Crew 2019  Brok je obyčejný podvraťák, jehož život je stejně pestrý, jako jeho původ. A 
těžký. Ze všech stran ho ohrožují kočky, nedostupné feny, plíživí sloni, 
naštvaní kreslíři, snobská prasata, a dokonce i celý cirkus. Ovšem klid, bude to 
legrace. Aspoň pro nás. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/guibert-emmanuel-152277


Král, Jirka Komiks Jirka 
Král 2 - Jirka. 
Výběr toho 
nejlepšího z 
komiksů Jirky 

Krále 2  

PIKOLA 2019  Pokračování výběru toho nejlepšího z komiksů JIRKA. Kniha obsahuje celkem 
32 příběhů z komiksů z let 2017–2019. Příběhy mají většinou výchovný 
charakter, objevuje se v nich postava Jirky, jeho sestry Katky a psa Arona.  

Lapuss, Stéphane Tajný život 
mazlíčků 

Jota 2019  Kdyby se vám páníček vrátil každý den až večer, co byste celý den dělali? 
Napřed byste asi hezky čekali. Pak byste šli prozkoumat obsah ledničky. 
Možná byste si pozvali kamarády, psy, kočky, křečky nebo králíky, abyste si 
zapařili a užili prázdného bytu. A nakonec byste ty hodiny svobody použili k 
tomu, abyste prozkoumali široký svět kolem! 

Marešová, 
Jarmila 

Veverka a 
Myška v Praze 

Albatros Media 2019  Veverka s Myškou jsou zvědavé a hubaté kamarádky. Vydaly se za babičkou 
do Prahy a krásy města objevují s cestovní kanceláří pana Havrana. Obletí s 
ním nejvýznamnější památky, a protože Havran umí krásně vyprávět, stane se 
z poznávání dějin úžasné dobrodružství a velká legrace. Cestovatelky na 
vlastní kožíšky poznají, jak lidé kdysi žili (navštíví třeba alchymistickou dílnu), a 
poslechnou si i tajuplné pražské legendy. Držte si čepice, odlétáme! 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/lapuss-stephane-248015


Pilkey, Dav Dogman: 
Utržený ze 
řetězu 

PIKOLA 2019  Hrdina s psí hlavou se opět představuje ve světově proslulém komiksu! 
Obranář zákona a mstitel pes-práví je opět tady! Se srdcem hrdiny, silnými 
pažemi, bystrým rozumem… a hustou srstí. Dokáže zatočit se zločinem ve 
svém rodném městě? A kdo mu protentokrát bude stát v cestě? Zdá se, že 
Dogman se tentokrát doslova utrhl ze řetězu… Slavný tvůrce komiksových 
příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o Dogmanovi, která se 
usídlila na předních místech v žebříčcích nejprodávanějších knih. 

Racková, Milada Rackomix Labyrint 2019  
 
 
 
 
 

Kniha má 2 verze obálky: žlutou a modrou - náhodný výběr. Kdo otevře tuhle 
knížku, dostane kompletní nálož komiksů Doktora Racka z legendárního 
dětského časopisu Raketa. A nejen to, ze zálohy zaútočí bonusový díl, v němž 
se dozvíte, kdo jsou jeho rodiče. RACKOMIX ale také překypuje inspirací ke 
hrám, vědeckým zázrakům, přírodním kouzlům, vynálezům a dobrodružným 
výpravám. Díky této knize se z vás vcukuletu stane ornitolog, paleontolog, 
architekt, detektiv i houbař. 

 

Rubášová 
Taťána,  Janíček 
Jindřich 

Neočekávaný 
robotí exodus  

Labyrint 2019  Cestovatelé William a Meriwether se vracejí domů z expedice, ze které 
přinášejí podivuhodné objevy. Místo slávy je ale čeká nepříjemné překvapení. 
Na jejich výpravu se zapomnělo. Zmizela dokonce laboratoř i vědci. 
Průzkumníky čeká útěk před recyklací, během něhož nacházejí nečekané 
odpovědi. Poskládají si nápovědy o tom, co se stalo městu a kdo byli lidé? A 
hlavně – najde Meriwether nový klobouk? Druhý díl robotího putování se 
věnuje ekologii a druhům smutku.  

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/rubasova-tatana-200825
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/rubasova-tatana-200825
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/jindrich-janicek-232603


Smolík, Honza Liška Kuliška PIKOLA 2019  V lese Švihlese, kolem rybníka Hloubavce, je rušno! Liška Kuliška a lišák Zíval 
kujou pikle. Jak vyloví hastrmana, bobra Boba, užijou si rybí hody, potkají se s 
Obrhřibem, vydají se lesním šlapohybem pro švestky na povidla, naučí se létat 
a o spoustě dalších úžasných příhodách lišácké bandy si děti přečtou v 
komiksu oblíbeného kreslíře Honzy Smolíka.  

Csurma, Ladislav Tajemství 
starého domu 

Edika 2018  Záhada strašidelného středověkého hradu, honička s nebezpečnými piráty 
nebo výprava do fascinujícího světa dinosaurů. To vše zažijete s neohroženou 
trojicí kamarádů! Kuba, Petr a Zuzka se na útěku před nepřátelskou partou 
náhle ocitnou v minulosti, kde prožívají nejedno dobrodružství. Musí si poradit 
s hromadou obtížných situací, vyřešit podivná tajemství a hlavně se 
v minulosti neztratit. Podaří se jim to? 
 

Čech, Pavel A Petrkov 2018  Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž 
jediné správné názory symbolizuje písmeno A. AAAA zní z amplionů, A je ve 
znaku města, na praporech, i praporcích, jimiž mávají děti, je na 
transparentech, ale i na každé knížce za výlohou knihkupectví, na 
stravenkách,…. Jenom písmeno A se učí ve školách, A proniká do moderní 
architektury, lidé jej skandují, jsou ho plné noviny, i vyšetření zraku probíhá 
pouze na velikosti písmene A. Je to vtip, hrozba, minulost, nadsázka, absurdita 
a hlavně všechno dohromady. 



Pechar, Ivo Havraní doga / 
Stopař 

Vybíral Josef 2018  
 
 
 
 
 

Havraní doga – příběh přátelství psa Cira a chlapce Zbyňka – úspěšně vycházel 
mezi léty 1977–1979 na stránkách časopisů Ohníček.  
 Stopař, s neméně romantičtějším námětem, byl vydán v roce 1989 v šesti 
leporelech. 
 

 


