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Anotace 
 Barsotti, Ilaria Velká kniha 

vlaků, aut a 
náklaďáků 

Edika 2020  Kniha plná obrázků, v níž najdete všechna vozidla, která znáte, a dokonce i 
ta, která jste nikdy neviděli. Městská miniauta a terénní vozidla, náklaďáky 
a tahače, stavební a zemědělské stroje, parní lokomotivy a moderní 
rychlovlaky, to všechno a mnohem více vás čeká na stránkách této knihy. 

Colin, Stuart Jak přežít ve 
vesmíru 

Universum 2020  Nezadržitelně se blíží doba vesmírného turismu, lidská touha po objevování 
neznámého získá nový rozměr. Vychází první praktická příručka, jak ve 
vesmíru přežít, na co se připravit. Od praktických rad, jak vykonat potřebu, 
jak se najíst či umýt, po nástrahy, jež člověka čekají mimo raketoplán či 
vesmírnou stanici. Kniha plná fotografií mapuje všechny dosavadní 
vesmírné cesty. 

 

Jarolímková, 
Stanislava 

Slavní Češi a 
jejich blízcí 

Universum 2020  Tato kniha nabízí setkání se šest slavnými českými muži, jejichž jména sice 
patrně znáte a víte, čím zasáhli do historie našeho národa, ale autorka o 
nich v tomto titulu nabízí řadu méně známých zajímavých informací, které 
se týkají především jejich osobního života a lidí, kteří jim byli nejbližší.Ze 
zcela jiného úhlu se zde představí Karel hrabě Chotek, František Palacký, 
Antonín Dvořák, František Křižík, Emil Holub a Julius Fučík. 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/ilaria-barsotti-250243
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/lapuss-stephane-248015


Martineau, Susan Skutečné 
záhady 

Edika 2020  Navštívili naši planetu mimozemšťané? Je možné vidět do minulosti nebo 
se setkat s duchy dávno zesnulých? Obývají skryté kouty naší planety 
záhádné nestvůry z dávnověku? A mohou být některé věci prokleté? 
Podívej se na složky těch nejzáhadnějších případů, nad kterými si lidé 
lámou hlavu už celé roky. Seznam se s příběhy, výpověďmi svědků a důkazy 
a udělej si z každého vyšetřování vlastní závěr. Třeba to budeš právě ty, kdo 
odhalí pravdu! Avšak – je na pravdu svět připraven? 

 

Sekaninová, 
Štěpánka 

Encyklopedie 
obyčejných 

věcí  

B4U Publishing 2020  Jsou všude kolem nás. Denně je používáme, chodíme kolem nich a vůbec 
nás nenapadne, abychom se zastavili a zamysleli nad tím, odkud se vzaly. 
Kdo? Přece ty nejobyčejnější věci. Boty, deštníky, zubní kartáčky, párátka, 
ponožky, panenky a další a další. Jak vznikly? Kdo je vymyslel, jak se vyvíjely 
a jak se měnily? Pokud chcete znát odpověď na tyto otázky, pokud chcete 
nahlédnout pod pokličku všedních předmětů, určitě otevřete následující 
stránky a dočtěte se příběh obyčejných věcí. 

Neuveden Lidské tělo - 
1001 otázek a 
odpovědí 

SUN 2020  Všechny děti jistě zajímá, jak funguje jejich tělo a různé orgány, ústrojí a 
soustavy, které ho tvoří. Tato knížka jim poskytne jasnou odpověď na 
většinu otázek. 



Campbell Guy, Ecob 
Simon 

Havraní doga / 
Stopař 

Mladá fronta 2019  
 
 
 
 
 

Když všechny okolo zachvátí panika, někdo musí zůstat v klidu a rychle 
jednat. Díky téhle příručce se z vás stanou experti na přežití ve svízelných 
situacích, jako je třeba útok žraloka nebo setkání s lidožravým tygrem. 
Naučíte se, jak si v přírodě poradit bez kompasu a jak najít nejlepší místo na 
přenocování. Kromě toho si osvojíte spoustu dalších dovedností, které vám 
pomůžou přečkat i ten nejhorší den. Je na čase převzít velení a stát se 
hrdinou… 

Konečná 
Sabina, Filipi Tomáš  

Škodíci B4U Publishing 2019  Pozor, vyhlašuje se pátrání! Hledaní živočichové jsou roztodivných velikostí, 
tvarů i pokrytí těla, používají nenechavé packy, mlsné zobáky či nabroušená 
kusadla, jejich rajóny jsou naše spíže, zahrádky nebo třeba ložnice a narazit 
na ně můžeme v nejrůznějších koutech světa. Je to zkrátka pořádně pestrá 
skupina škodíků. Pojďte otevřít tuto knížku a podívat se, jaké neplechy nám 
dovedou natropit někteří tvorové, když se dostanou do naší blízkosti. 

Lombardová 
Giulia, Celliová 
Daniela  

Divy světa bambook 2019  Tato kniha je věnovaná nejúžasnějším světovým památkám. Chceme vám 
vyprávět příběh každé z nich tak, aby vás skutečně zaujal. Proto jsme si u 
každé památky vybrali osobu, která je s příběhem či legendou úzce spjatá. 
Proto je každý příběh jiný, podle osoby, která jej vypráví - může být 
poetický, pohádkový nebo i technický. Skvělé ilustrace Giulie Lombardové 
vás ohromí a přiblíží vám atmosféru každého místa. Společně tak 
navštívíme šikmou věž v Pise, Karlův most v Praze, chrám Sagrada Familia v 
Barceloně, Machu Picchu v Peru i sydneyskou Operu. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/sabina-konecna-247658
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/tomas-filipi-247659
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/giulia-lombardova-248229
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/daniela-celliova-248230


Müllerová, Barbora Atlas 
opravdovských 
příšer  

Labyrint 2019  Originální ilustrovaný atlas přináší dobrodružné putování po všech 
živočišných druzích obývajících naší planetu od dávnověku až po 
současnost. Osvětluje příbuzenské vztahy mezi jednotlivými živočichy a 
celkový evoluční vývoj. Kniha vás provede všemi formami života a představí 
580 živočichů — od Acantherpesta po žraloka. Potkáte nejenom dinosaury, 
ale také fascinující (po)tvory, o jejichž existenci jste dosud neslyšeli. 
Seznámíte se například s pancířnatými rybami dlouhými jako dodávka, 
ohromnými dravými ptáky, s rohatými dinoceráty a brontotérii, 
gigantickými prvohorními obojživelníky i s létajícími plazy. 

Sekaninová, 
Štěpánka 

Slavná zvířata a 
zvířata slavných 

Albatros Media 2019  Nejen děti touží po živém mazlíčkovi, ale i význační umělci, panovníci, 
vojevůdci napříč historií měli svá zvířátka. Ať už byla úplně obyčejná, nebo 
exotická. Zvířata nejsou jen němé tváře na pohlazení, dokážou zachraňovat 
lidské životy během válečných konfliktů či krizových situací Nevěříte? 45 
příběhů o zvířátkách slavných a odvážných, stejně jako o miláčcích 
proslulých osobností vás přesvědčí. Texty plné zajímavých informací 
doplňují ilustrace od známých českých i slovenských výtvarníků a výtvarnic. 

Storch, Daniel Odvážné sny - 
30 Čechů na 
cestě za 
úspěchem 

Ella & Max 2019  
 
 
 
 
 

K čemu jsou dobré odvážné sny? Inu, kdo má trochu kuráže, dokáže je 
proměnit ve velké věci a činy! Že se dá snít jen po večerech, když se zhasne 
lampička a peřinu si přitáhneš pod bradu? A nechceš to s námi zkusit jinak? 
Odhalíme ti jedno velké tajemství. Jestli něco dětská hlavinka doopravdy 
dokáže, pak odpalovat ohňostroje plné fantazie. Snít můžeš s otevřenýma 
očima, klidně v pravé poledne, kdekoli a kdykoli se ti zachce. A k čemu že je 
takové snění dobré? Inu, kdo má trochu kuráže a fištrónu, dokáže své sny 
jednoho dne proměnit ve velké věci a činy. Nevěříš? Pak se ti dostala do 
rukou ta nejlepší knížka! Lidé, o nichž si v ní budeme vyprávět, toho totiž 
dokázali opravdu hodně. A na počátku všeho stály právě jejich odvážné sny. 
Přijmi naše pozvání mezi třicítku pozoruhodných osobností české země.  



Neuveden Můj průvodce 
přírodou 

Svojtka 2019  Jestli tě láká procházka na nějakém neobvyklém místě, pojď s námi 
společně s tímto průvodcem prozkoumat srdce přírody. 

Neuveden Neobyčejná 
zvířata – Mistři 
lovu 

Fragment 2019  Seznamte se mrštnými a nebezpečnými predátory! Když nastane čas 
obstarat si něco k snědku, jsou to ti nejlepší z nejlepších. Mistři lovu totiž 
dokážou stopovat, vyhledat a ulovit kořist těmi nejúžasnějšími způsoby. 
Poznejte tiše našlapující lvy, extra rychlé žraloky a další lstivé a vynalézavé 
lovce. Své znalosti si pak ověřte v zábavném kvízu na konci knihy! 

 

Neuveden Neobyčejná 
zvířata – Mistři 
úniku  

Fragment 2019  Poznejte experty na neviditelnost! V přírodě je spousta zvířat, která 
nespoléhají jen na sílu a vytrvalost, ale používají mnohem rafinovanější 
metody. Dokážou splynout s prostředím, nepřítele přechytračit jen díky 
maskování a z nebezpečných situací uniknout tak, aniž by si jich někdo 
všiml. Poznejte barvu měnící chameleony, kamenné ryby a další vychytralé 
zvířecí kouzelníky. Své znalosti si pak ověřte v zábavném kvízu na konci 
knihy! 



Fučíková, Renáta Dobrých 100 PIKOLA 2018  Ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země v neopakovatelné 
encyklopedii! Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr 
událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy 
stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že 
máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného 
úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden 
významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha 
doby“. Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být 
nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny.  

 

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

