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Ahoj holky a kluci!

když se někoho, zvláště dospělého, zeptáte, jaké to je se nudit, nejspíš 
vám odpoví, že je to špatné. „Zažít nudu? – Jó, to vadí!“ zpívá se v jedné 
známé písničce. Jenže ono to není tak jednoduché. Nuda totiž může 
být skvělý začátek velkého dobrodružství. Anebo třeba ne velkého, 
ale aspoň nějakého. Když se člověk nudí, protože nemá nic, čím by 
se zabýval, s čím by si hrál, s kým by si povídal, začne si mnohem víc 
všímat sám sebe. Co se mu honí hlavou, na co myslí, co vidí kolem 
sebe a jak to na něj působí. A právě to může odstartovat spoustu 
nečekaných věcí, nápadů nebo zjištění. O tom je ostatně i jeden 
příběh v našem katalogu. Nuda se tak najednou může stát klíčem k 
úplně novým zážitkům. Je proto dobré se čas od času zastavit a víc si 
uvědomovat sama či samu sebe. Ale lepší, než s pomocí nudy, je to s 
pomocí dobrých knížek. Těch jsme pro vás snad připravili dost na to, 
aby si každý vybral tu svou. Tak hezké čtení! 

Martin Bedřich 
šéfredaktor

1 kniha věk 6+

2 knihy věk 8+

3 knihy věk 10+
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Frida Nilsson 

Poněkud zvláštní kůň

03PRÍBEHY

#LEGRACE #PŘÍBĚHY 

ZE ŠKOLY #PRO HOLKY 

#HEDVIKA #ZVÍŘATA 

#NOVINKA

ˇˇ

Najednou na silnici někdo zatroubí. Tatínek je zpátky!

Na dvůr vjede auto i s přívěsem. Přívěs se třese a rachotí, občas 

se zevnitř ozve rána, BUM! Hedvika vyskočí. „Co je vevnitř?“ 

ptá se.
Tatínek se zasměje. „Jak jste se měli, zatímco jsem byl pryč?“ ptá 

se. „Byla Hedvika hodná?“

Karl-Erik přikývne. „Moc hodná. Ušla celou tu dlouho cestu do 

obchodu a nakoupila mi.“

„Tak to se mi líbí,“ prohlásí tatínek.

„Hm,“ řekne Karl-Erik. „Náhodou mi totiž došly žvýkačky.“

Tatínek se zatváří nechápavě, ale naštěstí se z přívěsu znovu 

ozve rána, BUM!, takže se už dál nevyptává.

Pak se ozve dupání… kopyt. Nervózně dusají do podlahy 

přívěsu.

„To je kůň?“ zašeptá Hedvika.

Tatínek si začne pohvizdovat a Karl-Erik se uchichtne. Je jasné, 

že ví, co se ukrývá v přívěsu.

Hedvice to v hlavě jen šrotuje. Jel tatínek opravdu pro koně? 

Copak měl konečně dost peněz? Nastoupí dozadu do auta, 

nohy se jí podlamují. Když se saab rozjede, Hedvika zapomene 

zamávat Karlu-Erikovi. Dokáže myslet jen na jediné – na to, 

kdo to tam asi dupe vzadu v přívěsu.

Tatínek řídí opatrně. Celou dobu se jedním okem dívá do 

zrcátka.
Kůň, kůň, kůň. Hedvice tluče srdce jako zběsilé, uhání klusem 

a cvalem, cesta autem ještě nikdy netrvala tak dlouho. Když 

konečně vjedou na štěrkem vysypanou cestu k Ängatorpu, 

začne Hedvika poskakovat na sedadle a křičí: „Kůň, kůň! 

Konečně!“

Tatínek zacouvá brankou do zahrady. „Teď se drž,“ řekne.

Uvolní háček… Něco netrpělivě dupe kopyty… Tatínek položí 

ruce na škvíru… otvírá…

Ale ven nic nevybíhá. Hedvika chvilku čeká. Pak po špičkách 

přistoupí k přívěsu a nakoukne dovnitř.

V přívěsu stojí vyzáblé zvíře. Uši má dlouhé jako králík. Na 

špičce ocasu visí špinavá štětička. Hřívu má krátkou a ježatou. 

Chvíli si Hedviku prohlíží hnědýma mandlovýma očima.

Hedvika vyjekne. Tohle přece není žádný kůň!

Ta věc, co není kůň, několikrát zadupe kopyty, vydá ze sebe 

vzteklé zahýkání a vycení zuby. „Í-á!“ Pak se vyřítí z přívěsu ven. 

Hedvika vidí, jak pobíhá po ohradě.

„Osel?“ vydechne.

Tatínek pyšně přikývne.

Ano, osel. Takhle to dopadne, když si něco přejete od tesaříka 

v posledním tažení, a ne od slunéčka sedmitečného. A teď se 

do Ängatorpu nastěhoval osel, ale nevypadá to, že by se mu 

tam bůhvíjak líbilo. Ovce vyděšeně prchají před ohavným 

stvořením, které sem snad přišlo rovnou z pekla. Osel cvaká 

zuby a pronásleduje je.

A jakže se osel jmenuje? 

Přece Maximilián.

349 Kč
279 Kč

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI 
ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 176 str.

Druhý díl série o Hedvice. 
Hedvika si ze všeho nejvíc 

přeje mít vlastního koně. Její 
spolužačka Ellen dostala 
právě od rodičů poníka. 

Hedvičin domácí mazlíček 
má také čtyři kopyta, 

ale přesto se to nějak 
nepovedlo.

VYCHÁZÍ 
V KVĚTNU



Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

Pevná, 144 str.

Gorila a já

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ 

#TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Frida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

Pevná, 128 str.

Vránova neobyčejná 
dobrodružství

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #DOBRODRUŽSTVÍ #PŘÁTELSTVÍ #ZVÍŘATA

Příběh o osmileté 
holčičce a hodné 

gorile, která ji 
adoptuje z dětského 

domova. Nad nově 
vzniklou idylou se 

však začnou stahovat 
mračna...

Frida NilssonFrida Nilsson

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYIPŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁILUSTRACE MARTINA MATLOVIČOVÁ

Pevná, 128 str.Pevná, 128 str.

Vránova neobyčejná Vránova neobyčejná 
dobrodružstvídobrodružství

299 Kč
239 Kč

04 PRÍBEHYˇˇ

Holčička Ebba a její nový 
kamarád, pták Vrána, 
se vydávají stopem do 
Norska hledat Vránovy 
ztracené rodiče. Na své 
cestě zažívají nejrůznější 
dobrodružství 
a nečekaná setkání…

299 Kč
239 Kč



Ben Furman

Toníkův zlý sen
...a jak mu s ním babička 

pomohla

#SPOLEČNÉ ČTENÍ S RODIČI 

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#O STRACHU #NOVINKA

PŘEKLAD JOHANA SANDQVIST
ILUSTRACE MATHIAS WEBER

Pevná, 32 str.

Toníka trápí noční můra: V noci se 
na něj často řítí obrovské černé 

náklaďáky. Bojí se kvůli tomu chodit 
spát. Kniha není jen příběhem 

o nočních můrách, ale vůbec o tom, 
jak zařídit, aby nás netrápilo, že nás 

něco trápí. 

05PRÍBEHYˇˇ

229 Kč
183 Kč



Élisabeth Brami

PŘEKLAD SIMONA FILOVÁ
ILUSTRACE CHRISTOPHE BESSE

Pevná, 56 str.

Deníček nudilky

#PRO HOLKY # DENÍK PROTI 

NUDĚ #PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA 

#NOVINKA

199 Kč
159 Kč

06 PRÍBEHYˇˇ

Emma se nudí, ať je kdekoli. Jedno jí to 
ale není, tak si klade nejrůznější otázky. 

Aby tomu, proč se nudí, porozuměla, 
zapisuje si své postřehy do tajného 

deníku: o nekonečných dnech ve 
škole, o fádních snídaních, o protivných 

nedělích… A jakmile si začne psát, 
kousek po kousku se nuda vytrácí… 199 Kč

159 Kč
199 Kčkousek po kousku se nuda vytrácí…

Můj milý deníčku, dnes je velký den! Stala se skvělá věc. Taky už bylo na čase!

Zase byla přestávka a zase jsem se nudila. Šla jsem si sednout 

pod veliký platan na dvoře. A tam – koukám, malý černý 

mraveneček běží, co může. Vypadal, jako by se ztratil. Bylo 

mi ho líto. Sáhla jsem do kapsy kabátku, vylovila zbytek 

sušenky od svačiny a rozdrobila jsem ho před něj. Hned se 

vydal k prvnímu drobečku, pak k druhému a odnášel si je 

domů, aby si udělal zásobu na zimu. To vím přesně, bylo to 

v bajce, kterou jsem se naučila nazpaměť. A teď jsem mu ji 

taky pěkně převyprávěla na počest našeho seznámení!

Představ si, že jsem při tom úplně zapomněla na nudu, 

dokonce jsem přeslechla zvonění a učitel zašel až za mnou, 

aby mi řekl, že už začíná hodina.
„Slečno, pojďte, ostatní už jsou připravení.“
Pak jsme šli spolu po dvoře a on mi vyprávěl, že když byl 

v mém věku, taky krmil mravence a dokonce i pavouky. 

Potěšilo mě, když řekl „v tvém věku“ a ne „když jsem byl 

malý“. Nejsem už tak malá. Nemám ráda, když se ke mně 

ostatní chovají, jako kdybych byla mimino.
O příští přestávce jsem se vrátila pod platan. A víš, co se 

stalo? Kolem drobečků z mé sušenky se vytvořila úplná 

mravenčí dálnice. Mravenců bylo tolik, že nešli ani spočítat. 

Všichni sbírali malinkaté kousíčky mé sušenky a pádili 

dnes je velký den! Stala se skvělá věc. Taky už bylo na čase!

Zase byla přestávka a zase jsem se nudila. Šla jsem si sednout 

pod veliký platan na dvoře. A tam – koukám, malý černý 

mraveneček běží, co může. Vypadal, jako by se ztratil. Bylo 

mi ho líto. Sáhla jsem do kapsy kabátku, vylovila zbytek 

sušenky od svačiny a rozdrobila jsem ho před něj. Hned se 

vydal k prvnímu drobečku, pak k druhému a odnášel si je 

domů, aby si udělal zásobu na zimu. To vím přesně, bylo to 

v bajce, kterou jsem se naučila nazpaměť. A teď jsem mu ji dokonce jsem přeslechla zvonění a učitel zašel až za mnou, 

Zase byla přestávka a zase jsem se nudila. Šla jsem si sednout 
s nimi ke svému mraveništi! Udělali živý řetěz a mizeli kdesi 

ve škvíře mezi dlaždicemi, za trávníkem. Pan učitel Jonáš za 

mnou přišel zase. Klečela jsem zrovna u svého mravenčího 

průvodu a najednou, co to? Pan učitel mi podává knížku 

o životě mravenců! Vůbec jsem nevěděla co říct. Nakonec jsem 

ze sebe dostala, že děkuju a že až vyrostu, že určitě budu hmyzí 

veterinářka. O svém trápení s nudou jsem mu neřekla, ale 

stejně si myslím, že to nějak uhodl. Ale jak?
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Emilie Chazerand

Pravdivý příběh 
o prasátku

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#POHÁDKA #O ZVÍŘÁTKÁCH 

#LEGRACE #NOVINKA

PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH
ILUSTRACE AMANDINE PIU

Pevná, 48 str.

Jednoho dne našli Líza a Petr v lese malé 
selátko, a protože nemělo maminku ani 

tatínka, vzali si jej domů. Ze selátka se 
vyklubala malá slečna Miriam, která brzy 
věděla, kdy poprosit, poděkovat, jak jíst 

příborem a kdy se chodí včas spát. 249 Kč
199 Kč



#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#DETEKTIVKA #LEGRACE 

#ZÁBAVNÉ ÚKOLY #NOVINKA

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#POHÁDKA #LEGRACE 

#ZVÍŘATA #NOVINKA

199 Kč
159 Kč
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Michael Engler

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE HENNING LÖHLEIN

Pevná, 36 str.

Tři ovečky na arše

235 Kč
188 Kč

Tři ovečky, Kudrnka, Kopýtko a Kulíšek, žijí 
spokojeně na louce, kde dělají to, co ovce 

obvykle dělají. Pasou se, vyhřívají se na 
sluníčku, trochu si zdřímnou, pak se zase pasou. 

Jednoho dne začne pršet. Prší a prší a voda 
stoupá, je jim už po kolena a nemohou se pást, 

protože tráva je pod vodou. Podaří se jim dostat 
na Noemovu archu s ostatními zvířaty, vyzrát na 

vlka, medvěda a lva?

VYCHÁZÍ 
V DUBNU

VYCHÁZÍ 
V KVĚTNU

Stanislava Reschová

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ 
Pevná, 72 str.

Kdo ukradl zelí? 
Případ pro začínající detektivy

Zajíc Čiperka bydlí u lesa a, jak už to tak 
bývá, má moc rád zelí. Jednou v noci 
mu ale kdosi všechny zelné hlávky 
ze zahrádky ukradne. Byl to někdo 
z kančí rodiny Janečkových, zajíc Forejt, 
popletený lišák Smolař nebo někdo úplně 
jiný? Čiperka a jeho světácký synovec 
se pouští do pátrání… Každá kapitola 
příběhu je obohacena o úkol založený na 
detektivním pátrání.



Petr Horáček

Jak myška snědla 
měsíc

09PRÍBEHY

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#POHÁDKA #LEGRACE 

#NOVINKA

ˇˇ

239 Kč
191 Kč

Pevná, 32 str.

Další dobrodružství malé myšky. 
Co se stane, když se myšce splní 

přání a z nebe spadne kousek 
voňavého měsíce? Myška si z něj 

ukousne. Jak to ale dopadne? 
Bude měsíc ještě někdy kulatý? 

Koukněte se myší dírou!Koukněte se myší dírou!



#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#POHÁDKA #ZVÍŘATA 

#PŘÍRODA

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #POHÁDKA #ZVÍŘATA #PŘÍRODA

10

Daniela Krolupperová

Pevná, 88 str.

Rybí sliby 

PRÍBEHYˇˇ

249 Kč
199 Kč

Pohádkový příběh vypráví o mořské 
panence, kterou bídný černokněžník 

Mořemor zlým kouzlem odnese daleko 
od rodného moře až k prameni horského 

potůčku. Panenku čeká strastiplná 
cesta domů. Naštěstí jí pomohou dobří 

tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Děti 
se při čtení nenásilnou formou seznámí 

s nejběžnějšími živočichy i rostlinami 
v okolí vodních toků a moře, a zároveň 

také s koloběhem vody.

235 Kč
188 Kč

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Daniela Krolupperová

Pevná, 96 str.

Mizící hmyzíci
ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Království růží postihlo zlé prokletí. Bylo 
napadeno neznámými vetřelci, černými 
tvorečky, kteří způsobili, že růžové keře 
začaly vadnout a chřadnout. Celému 
království hrozí zkáza. Je ohrožen i život 
růžových víl obývajících růžové keře. Najdou 
víly někoho, kdo je zachrání? Příběh 
mizících hmyzíků je pohádka, která dětským 
čtenářům pootevře okénko do tajemného 
světa dobře známých drobných živočichů.



#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#POHÁDKA #ZVÍŘATA #NAPĚTÍ 

#DOBRODRUŽSTVÍ

269 Kč
215 Kč
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Michael Ende; Wieland Freund

Rodrigo Raubíř 
a neohrožený Špunt

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 

#POHÁDKA #LEGRACE 

#DOBRODRUŽSTVÍ #NAPĚTÍ 

#TAKÉ JAKO 

AUDIOKNIHA

 PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI 
ILUSTRACE REGINA KEHN 

Pevná, 184 str.

349 Kč
279 Kč

Špunt je malý chlapec, který neví, co je 
strach. Potulný život loutkáře ho nebaví 

a nudí. Od rodičů stále slyší, co musí 
a nesmí, že něco nejde a že se něco 
nedělá. Sní o dobrodružném životě 

plném nebezpečí. A tu se jednoho dne 
dozví, že nedaleko něj žije rytíř Rodrigo 

Raubíř, kterého se bojí celé široké 
daleké okolí a příkopy jeho hradu lemují 

ohlodané vybělené kosti. Malý Špunt 
se rozhodne okamžitě: uteče z domova 

a vstoupí do Rodrigových služeb. 

Alžběta Dvořáková

Pevná, 112 str.

Herkules na zámku
ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Napínavý příběh se strašidelnými prvky 
o kocouru Herkulovi a kočce Komtese, kteří se 
se svými majiteli Martou a Janem přestěhují na 
zámek, kde se však brzy začnou dít prapodivné 
věci. Vzácné knihy ohrožuje armáda drzých 
myší, ve studni se začne kazit voda, stará 
stolička mluví a dožaduje se odpovědí na své 
hádanky, dračí hodiny začnou samy od sebe jít 
a postavy na obrazech ožívají. 



#PRO KLUKY #TAJEMNO 

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#TECHNIKA #PŘÍBĚHY ZE 

ŽIVOTA

Lucie Šavlíková

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 120 str.

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ZVÍŘATA #POHÁDKY #DOBRODRUŽSTVÍ #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Když se malý Honzík vydá na prázdniny 
k pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně 
na zvířata, která má moc rád. Nejprve se 
seznámí s mysliveckým psem Bivojem 
a díky němu pozná i ostatní zvířátka z lesa 
a hlavně jezevce Petra, se kterým ho pojí 
jedno dávné rodinné tajemství. 

Lucie ŠavlíkováLucie Šavlíková

ILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRAILUSTRACE ILONA KOMÁRKOVÁ – KOMÁRA

Pevná, 120 str.Pevná, 120 str.

Když se malý Honzík vydá na prázdniny Když se malý Honzík vydá na prázdniny 
k pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně k pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně 

 #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

275 Kč
220 Kč

12

225 Kč
180 Kč

PRÍBEHYˇˇ

Černobílé prázdniny 

#ZVÍŘATA #POHÁDKY #DOBRODRUŽSTVÍ #TAKÉ JAKO AUDIOKNIHA

Černobílé prázdniny Černobílé prázdniny 

Zuzana Pospíšilová

ILUSTRACE EVA CHUPÍKOVÁ

Pevná, 64 str.

Štěpánův podivuhodný stroj 

Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. 
Všechno ho zajímá, všemu chce přijít na 

kloub. Na otázku, čím by chtěl být, bez 
váhání odpoví: „Budu vynálezcem!“ Co 

se stane, když se takový kluk ocitne sám 
v noci s velkými starožitnými hodinami? 

Jak fungují? A jaké tajemství se skrývá 
u prarodičů na půdě?

k pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně k pratetě Slávce, těší se na venkov a hlavně 

NEJLEPŠÍ KNIHY 
DĚTEM 
2019 



Olga Stehlíková

Kluci netančej!

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#NAPĚTÍ #KAMARÁDSTVÍ #TANEC 

# PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

Fúrie se pěkně lekla, co se to ve velkým sále děje,

jako jestli tam někdo něco nepáchá, třeba nekrade

tyč, či co. Celá naše skupinka se vydala po špičkách

od záchodů k sálu. Dokonce i Péťa otevřel dveře

kabinky, a když zjistil, že to jeho fňukání už nikdo

neposlouchá, vysmrkal se hlasitě do toaleťáku a plížil

se potichoučku za náma. Naštosovali jsme se za

dveřma, za tím těžkým, rudým sametovým závěsem,

a to jsme teda zírali. V sále byl totiž Tomik. A sám.

Pozorovali jsme ho se zatajeným dechem. Fúrie se

ani nehnula, a když jsem k ní zdvihla oči, viděla jsem,

že se jí po tý její hubený tváři kutálej slzy jak tenisový

míčky. Kousala se do rtu. Všichni jsme zadržovali dech

a nevydali ani hlásku. Ale Tom by nás stejně neslyšel,

jelikož měl na uších sluchátka.

„Uplny Baryšnikov!“ vydechla omámeně Fúrie s tim

svým ruskym přízvukem. Michail Baryšnikov je děsně

slavnej ruskej tanečník, víte? Takže to byla pro Toma

velká pochvala. Poznala jsem, co si Tom pouští, ale nic

jsem neříkala. On má Tomik rád Čajkovskýho, jako Saša.

Klidně si v buse nebo v tramvaji poslouchá i jeho

klavírní koncerty, místo aby si pustil Kryštofy nebo

Shakiru jako holky od nás ze třídy, co u toho dycky

strašně legračně kroutěj zadkem a napodobujou anglický

slova, kterejm stejně nerozuměj. Tom má rád ty ruský

hudební skladatele, co hodně dělali hudbu pro balety.

A vymejšlí si k tomu úplně svý vlastní sóla. Jednou mi

třeba ukazoval, jak by pojal závěrečnou scénu v baletu

Romeo a Julie, to je děsně tragickej závěr, úplně nejvíc

smutnej. Chtěl, abych mu teda u toho dělala tu Julii,

jenže já jsem se děsně styděla. Taky byste se styděli,

jen neříkejte.

To, co tančil takhle sám v našem sále, bylo tak krásný,

že se ho ani Fúrie neodvažovala rušit. Nevšiml si nás.

Navíc se ukázalo, že má celou tu dobu zavřený oči.

Počkali jsme, až mu skončí ta hudba, co si pouštěl do 

sluchátek, aby nás vůbec zaznamenal. Všechny

holky zíraly a nejvíc asi Péťa. Nemusim vám ani

vykládat, že jsem z Toma byla paf, to jako úplně pryč,

ale nemohla jsem to dát najevo, chápete? To Péťa

se teda neostejchal a spustil obrovskej aplaus. Tomáš

se nakonec jak dlouhej, tak širokej svalil na zem

a jenom dejchal. Dres si asi zapomněl. On vůbec

hrozně zapomíná. Tancoval naboso, z čehož by za

normálních okolností Fúrie udělala skandál („Ty zničiš

sobě nochy!“), ale ona místo toho pískala nadšením

a Péťa vřískal radostí. Fúrie se rozběhla k Tomovi

a začala ho objímat, a to ho teda probralo.

249 Kč
199 Kč

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Brož., 136 str.

Děj příběhu je situovaný do 
současné Prahy, vystupují 

v něm obyčejní školáci 
s láskou k baletu – tanci 
a hudbě, kteří jsou pro 

svou vášeň ochotni leccos 
obětovat. Malí tanečníci se 

učí nejen své vystoupení, ale 
také jak bojovat s předsudky, 

zorientovat se sám v sobě 
a přijmout svou i cizí jinakost.

13PRÍBEHYˇˇ
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ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Děj příběhu je situovaný do 
současné Prahy, vystupují 

v něm obyčejní školáci 
s láskou k baletu – tanci 
a hudbě, kteří jsou pro 

svou vášeň ochotni leccos 
obětovat. Malí tanečníci se 

učí nejen své vystoupení, ale 
také jak bojovat s předsudky, také jak bojovat s předsudky, 

zorientovat se sám v sobě 
a přijmout svou i cizí jinakost.



Eva Horáková

Pevná, 72 str.

Co se šeptá v trávě

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#POHÁDKY #GENETICKÁ 

METODA ČTENÍ #PRVNÍ 

ČTENÍ #NOVINKA

199 Kč
159 Kč

14 PRÍBEHYˇˇ

Krátké příběhy ze života obyvatel travní říše. 
Kniha vychází ze zásad genetické metody 
výuky čtení. Všechny příběhy v knize jsou 

tedy psány velkým tiskacím písmem a jsou 
řazeny od pohádek čtenářsky jednodušších 

až po ty složitější (pohádky dvoj až 
trojslabičné).

199 Kč
159 Kč
199 Kčaž po ty složitější (pohádky dvoj až až po ty složitější (pohádky dvoj až až po ty složitější (pohádky dvoj až 

trojslabičné).

ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ



#PRO KLUKY #PRO HOLKY #POHÁDKY #GENETICKÁ METODA ČTENÍ #PRVNÍ ČTENÍ 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#POHÁDKY #GENETICKÁ METODA ČTENÍ #PRVNÍ ČTENÍ 

215 Kč
172 Kč

199 Kč
159 Kč

15PRÍBEHYˇˇ

Hana Zobačová

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 72 str.

Žil byl kdysi kdesi

Kniha plná klasických pohádkových 
bytostí, jako jsou princové, králové, 

draci, princezny a komtesy, vychází ze 
zásad genetické metody výuky čtení. 

Eva Horáková

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ

Pevná, 72 str.

Svět hraček a her 

Krátké příběhy o dětských hračkách. 
Kniha vychází ze zásad genetické metody 
výuky čtení. Všechny příběhy v knize 
jsou tedy psány velkým tiskacím písmem 
a jsou řazeny od pohádek čtenářsky 
jednodušších až po ty složitější (pohádky 
dvoj až trojslabičné).



Renata Šindelářová

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Brož., 128 str.

#PRO HOLKY #PRO 

KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ 

#GAMEBOOK #HRA PRO 

JEDNOHO HRÁČE #NAŠE 

DĚJINY 

199 Kč
159 Kč

16 PRÍBEHYˇˇ

Je to kniha nebo hra? Další pokračování 
dobrodružných příhod Klárky a Vojty, 

sourozenců ze současné Prahy. Společně 
s nimi se můžeš stát strážcem pokladu i ty, 

pokud správně rozluštíš zašifrované zprávy 
a posbíráš všechny klíče. 

Tajemství pokladu 
svatého Václava



Renata Šindelářová

Brož., 128 str.

Ztraceni
v rudolfínské Praze

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ #GAMEBOOK #HRA PRO JEDNOHO HRÁČE #NAŠE DĚJINY 

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #DOBRODRUŽSTVÍ 
#GAMEBOOK #HRA PRO JEDNOHO HRÁČE #DĚJINY

Je to kniha nebo hra? Gamebook 
vypráví příběh dětí Vojty a Klárky, 

které se ocitnou v Praze Rudolfa II.  
A spolu s nimi se tam můžeš ocitnout 

i ty a na tobě bude záležet, jak to 
všechno nakonec dopadne!

195 Kč
156 Kč

199 Kč
159 Kč

ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

17PRÍBEHYˇˇ

v rudolfínské Prazev rudolfínské Praze

Školní výlet do městského muzea 
je přerušen nezvyklými událostmi. 
Spolužáci Tom a Líza se náhle ocitnou 
v osmém století, mezi divokými Vikingy, 
kteří chtějí získat nejcennější poklad 
světa. Čtenář s nimi luští nejrůznější 
záhady a řeší hádanky a hlavolamy, 
jejichž správné vyřešení je může přiblížit 
vždy o krok blíže k pokladu.

PŘEKLAD PAVEL ŠROUBEK

Kieran Fanning

Brož., 128 str.

Cesta Vikingů



329 Kč
263 Kč

Alan Marshall

PŘEKLAD ZORA WOLFOVÁ

Brož., 288 str.

Už zase skáču přes kaluže

#DOBRODRUŽSTVÍ 

#PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA #PRO 

KLUKY #KLASIKA 

18 PRÍBEHYˇˇ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#NAPĚTÍ #DOBRODRUŽSTVÍ #DETEKTIVKA

279 Kč
223 Kč

Jaromír Konečný

Leon je sympatický šestnáctiletý puberťák, 
který se přichomýtne k vraždě. A jelikož je 
právě propuštěn z pasťáku a mohl by být 
z vraždy obviněn, společně s Laurou, dcerou 
majitele květinářství, v němž k vraždě došlo, se 
snaží objasnit tento záhadný případ.

Tuhej tulipán
Brož., 200 str.

Dnes již klasický příběh chlapce Alana, 
který se vrací po operaci ochrnutých 
nohou zpět do života běžného kluka. 

Díky pevné vůli, optimismu a podpoře 
milujících rodičů se mu to podaří 

a může prožívat podobné dětství jako 
zdravé děti.



Tilly je napůl indiánka a napůl Skotka a žije 
s rodiči a sestrou v malém kanadském 

městě. Po rozchodu rodičů na čas propadne 
alkoholu. Naštěstí se může opřít o svou 

moudrou babičku či o chápavou učitelku, 
a postupně nachází východisko z neradostné 

existence. Silný příběh o překonávání 
překážek i hledání sebe sama. 

Monique Gray Smith

Brož., 144 str.

Příběh vážky

#PRO HOLKY #PRO KLUKY 
#PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA 

#ZÁVISLOSTI #INDIÁNSKÁ KULTURA

299 Kč
239 Kč

#PRO HOLKY #PRO KLUKY #PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA #O DEPRESI #S HUMOREM #DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

269 Kč
215 Kč

Předloha slavného fi lmu s A. Jolie a W. 
Ryder. Po sezení s psychiatrem, kterého 
nikdy předtím neviděla, je osmnáctiletá 
Susanna odeslána do psychiatrické 
léčebny, aby podstoupila léčbu 
deprese. Dva roky pak tráví na oddělení 
pro dospívající dívky a s humorem 
a nadsázkou líčí příběhy jednotlivých 
dívek i vlastních prožitků.

PŘEKLAD PAVLA LE ROCH

Susanna Kaysen

Brož., 144 str.

Narušení

PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI

19PRÍBEHYˇˇ



Iva Nováková

Brož., 64 str.

Počtář Pepík Popleta

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#MATEMATIKA HROU 

#NÁSOBILKA #PRACOVNÍ 

LISTY #NOVINKA

Pracovní sešit k zábavnému procvičování 
násobilky. Děti pomocí výsledků 

luští tajenky, text a tajenky vytvářejí 
jednoduchý příběh, což děti více 

motivuje k počítání.

20 POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ

159 Kč
127 Kč



#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ 

#LOGOPEDIE #NOVINKA

249 Kč
199 Kč

Jitka Římánková

Svět plný svátků

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#ZEMĚPIS #DĚJEPIS 

#ENCYKLOPEDIE #NOVINKA

Pevná, 80 str.

Nevšední encyklopedie o různých 
svátcích, festivalech a oslavách světa. 
Kniha odpovídá i na otázky proč lidé 

oslavují a z jakého důvodu jejich oslava 
vypadá právě tak, jak vypadá. Součástí 

knihy jsou i tipy, jak si takovou oslavu 
uspořádat doma.

Jana Havlíčková; 
Ilona Eichlerová

Brož., 64 str.

Najdu Edu na posedu
ILUSTRACE VENDULA HEGEROVÁ 

Kniha propojuje oblíbené hledání rozdílů  
s logopedií. Každý úkol je zaměřen na jednu 
hlásku, text říkanky vždy vychází z tématu 
obrázku. Pod obrázkem jsou vypsána slova 
doporučená pro jeho popis a současně 
zaměřená k procvičování dané hlásky.

POPULÁRNE-NAUCNÁˇ ˇ 21

#ENCYKLOPEDIE #NOVINKA

299 Kč
239 Kč

VYCHÁZÍ 
V KVĚTNU



Hana Zobačová

Brož., 64 str.

Vím, jak se cítíš

#SPOLEČNÉ ČTENÍ #PRO 

KLUKY #PRO HOLKY 

#EMOCE #PRACOVNÍ 

LISTY #NOVINKA

169 Kč
135 Kč

Pracovní sešit na rozvoj sociálních 
kompetencí, schopnost číst emoce, rozumět 

jim, správně je interpretovat. Vede děti 
k porozumění svým vlastním pocitům, vcítit 
se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto 

pocity kolem sebe v reálných situacích.

22 RÁDCI

169 Kč
135 Kč
169 Kčpocity kolem sebe v reálných situacích.

ILUSTRACE KLÁRA WEISHAUPELOVÁ



#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ORGANIZACE ČASU #MOTIVACE #SPOLEČNÉ ČTENÍ

249 Kč
199 Kč

Ron Shumsky; Susan M. Islascox; Rob Bell

Brož., 152 str.

James J. Crist

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 136 str.

Jak přežít, když nemám kamarády
Jak si kamarády získat a udržet

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI #ADHD 

#KAMARÁDSTVÍ #SPOLEČNÉ ČTENÍ

23RÁDCI

Možná si získáváš kamarády tak snadno, jako si čistíš 
zuby, a nemáš problém si je udržet. Ale možná je to pro 

tebe horší než matematické rovnice. Tahle kniha ti poradí, 
jak „prolomit ledy“, když se seznamuješ s někým novým 

a hlavně jak být dobrou kamarádkou, kamarádem.

#KAMARÁDSTVÍ #SPOLEČNÉ ČTENÍ

269 Kč
215 Kč

Jak přežít, když si nevím rady se školou
Rádce pro děti, které nevědí, jak se učit

Judith M. Glasser; Jill Menkes Kushner

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 88 str.

Jak přežít, když nerozumím emocím
Pomocník k rozvíjení empatie 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#EMOCE #EMPATIE #SPOLEČNÉ 

ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

Kniha ti pomůže dívat se na věci z různých úhlů 
pohledu, pochopit, že různí lidé projevují své 

pocity různým způsobem, a také díky ní budeš 
věnovat větší pozornost svým vlastním pocitům. 

Nevíte si rady s tím, jak si zorganizovat učení? 
Neumíte se soustředit? Odkládáte věci na poslední 
chvíli a pak nic nestíháte? Tato knížka vám nabídne 
konkrétní rady jak to změnit!



Aija Mayrock 

ILUSTRACE JANA SLAVÍKOVÁ

Brož., 128 str.

#PRO KLUKY #PRO 

HOLKY #PROTI ŠIKANĚ 

#UPEVŇOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

229 Kč
183 KčDěti, které někdo šikanoval, se cítí 

podobně. Nechápou, proč se staly obětí 
šikanování, nerozumí tomu, co se děje. Tuto 

knihu napsala dívka, kterou ve škole také 
šikanovali. Dobře ví, co se člověku, kterého 

někdo trápí, honí v hlavě, a také si dobře 
pamatuje, co jí pomohlo.

Jak přežít šikanování

24 RÁDCI



25RÁDCI

Melanie, Annie a Steven Fordovi

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 80 str.

Jak přežít, když se 
rodiče rozvádějí

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #OVLÁDÁNÍ EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 
#ROZVOD RODIČŮ 
#SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

199 Kč
159 Kč

Každý se někdy naštve. Knížka ti ukáže, jak 
zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, 
když se ti něco nelíbí a máš na něco vztek. 

Sourozenci Melanie, Annie a Steven Fordovi zažili 
to, co zažívá mnoho dětí – jejich rodiče se rozvedli. 

Ve své knize popisují, čím si prošli, co se naučili 
zvládnout a jak vnímali to, že se jejich rodiče rozešli. 

Elizabeth Verdick; Marjorie Lisovskis

Brož., 128 str.

Jak přežít, když mě všechno štve
Rádce pro děti, které jsou vznětlivé 
a neumějí udržet emoce na uzdě 

Gary Fisher; Rhoda Cummings

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 96 str.

Jak přežít s poruchami učení
Rádce pro děti

#PRO KLUKY #PRO HOLKY 

#DYSGRAFIE #DYSLEXIE 

#DYSORTOGRAFIE 

#SPOLEČNÉ ČTENÍ

Dělá ti potíže se učit? Možná máš poruchu učení. Může to 
být porucha čtení, potíže s pravopisem, ale také problémy 

s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly 
a školní prací. Tahle kniha ti ukáže cesty, které ti mohou pomoci!

25RÁDCI

189 Kč
151 Kč

Melanie, Annie a Steven Fordovi



John F. Taylor

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 128 str.

Jak přežít s hyperaktivitou 
a poruchami pozornosti

Rádce pro děti s ADHD a ADD 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #OVLÁDÁNÍ EMOCÍ #PROTI VZTEKU #SPOLEČNÉ ČTENÍ

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ADHD 
#ADD #SPOLEČNÉ ČTENÍ

199 Kč
159 Kč

215 Kč
172 Kč

Každý si někdy prochází různými starostmi a obavami. 
Někdy se stane, že nás ale strach a úzkosti úplně pohltí. 
Bojíme se trapasu, máme strach, že se s námi druzí 
nebudou bavit, a nevíme si s tím rady. Také se ti to stává? 
Tahle kniha ti pomůže!

Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají 
tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? 
Nejde ti učení? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo 

ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V této 
knize se naučíš, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat 

pocity neúspěchu, smutku a strachu!

Lucie Bělohlávková

Brož., 120 str.

Jak přežít, když se často bojím
Průvodce pro děti k překonání úzkosti

Gershen Kaufman; Lev Raphael; Pamela Espeland

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ

Brož., 120 str.

Jak přežít, když si nevěřím
Pomocník k budování sebeúcty a vnitřní síly 

#PRO KLUKY #PRO HOLKY #ASERTIVITA 

#UPEVŇOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ #VNITŘNÍ 

SÍLA #SPOLEČNÉ ČTENÍ

Pro děti, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nic povést. Kniha 
ti nabídne rady, jak si vybudovat přátelské vztahy s vrstevníky a jak 

neztratit hlavu ve chvíli, kdy máš pocit, že se ti nic nedaří.
215 Kč
172 Kč

26 RÁDCI



JAK SI KNIHY 
Z PORTÁLU OBJEDNAT?

•  Zaškrtni v tabulce knihy, 
které si objednáváš 

•  Vyplň čitelně své 
kontaktní údaje

•  Dej podepsat rodičům, 
stačí jednomu 

•  Odevzdej ve škole paní 
učitelce

•  Objednané knihy 
dostaneš brzy od paní 
učitelky

•  Zkontroluj, zda jsi 
dostal/a všechno, pokud 
bude něco špatně, nahlas 
to paní učitelce

Jméno a příjmení:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Třída: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis rodiče:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBJEDNÁVÁM ZÁVAZNĚ NÁSLEDUJÍCÍ KNIHY Z KATALOGU BRÁNA K DOBRÉMU ČTENÍ:

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KÓD TITUL CENA KS/OBJ
14909701 Poněkud zvláštní kůň 279 Kč
14906901 Vránova neobyčejná dobrodružství 239 Kč
14904901 Gorila a já 239 Kč
14909101 Toníkův zlý sen 183 Kč
14909301 Deníček nudilky 159 Kč
14909401 Pravdivý příběh o prasátku 199 Kč
14909601 Tři ovečky na arše 188 Kč
11314201 Kdo ukradl zelí? 159 Kč
14909201 Jak myška snědla měsíc 191 Kč
11309802 Rybí sliby 188 Kč
11310501 Mizící hmyzíci 199 Kč
14908701 Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt 279 Kč
14906801 Herkules na zámku 215 Kč
14908801 Štěpánův podivuhodný stroj 180 Kč
14907501 Černobílé prázdniny 220 Kč
14908001 Kluci netančej 199 Kč
14909501 Co se šeptá v trávě 159 Kč
14903101 Svět hraček a her 172 Kč
14908901 Žil byl kdysi kdesi 159 Kč
11314001 Tajemství pokladu svatého Václava 159 Kč
11312301 Ztraceni v rudolfínské Praze 159 Kč
11303503 Cesta Vikingů 156 Kč
14906601 Tuhej tulipán 223 Kč
14404101 Už zase skáču přes kaluže 263 Kč
14404301 Příběh vážky 239 Kč
14404201 Narušení 215 Kč
23310601 Počtář Pepík Popleta 127 Kč
11314101 Svět plný svátků 239 Kč
11313901 Najdu Edu na posedu 199 Kč
23310701 Vím, jak se cítíš 135 Kč
12503301 Jak přežít, když si nevím rady se školou 199 Kč
12503601 Jak přežít, když nemám kamarády 215 Kč
12503801 Jak přežít, když nerozumím emocím 159 Kč
12503401 Jak přežít šikanování 183 Kč
12503001 Jak přežít s poruchami učení 151 Kč
12503101 Jak přežít, když mě všechno štve 159 Kč
12503501 Jak přežít, když se rodiče rozvádějí 159 Kč
12503201 Jak přežít, když si nevěřím 172 Kč
12502901 Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti 172 Kč
12503301 Jak přežít, když se často bojím 159 Kč
CENA CELKEM / KUSŮ CELKEM



Kvalitní časopis o vzdělávání, 
jak jej vidí sami pedagogové

Objednávejte na www.rodinaaskola.cz

PÍŠEME
alePRO UČITELE

Ne o učitelích,

NOVINÁŘSKÁ 

CENA 2015

www.portal.cz




