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Boyne, John:  Chlapec na vrcholu hory 

Praha: Slovart, 2017, 238 s. 

Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě 

ponětí, kam se svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde teta pracuje jako hospodyně,  

je zlověstný Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. Vůdce si vezme Pierrota pod svá ochranná křídla  

a uvrhne ho do neznámého, nebezpečného světa moci, tajemství a úkladů – a chlapec si bude muset 

zvolit, na kterou stranu se přidá. 

https://www.kosmas.cz/knihy/226088/chlapec-na-vrcholu-

hory/?gclid=EAIaIQobChMIyoKhzPX82AIVQp4bCh3YwAK8EAAYAiAAEgLZAvD_BwE, 29.01.2018 

 

Collins, Suzanne:  Gregor a Město pod městem 

Praha: Fragment, 2018, 247 s. 

Gregor se svou sestrou se v prádelně propadne do podivného světa pod zemí. Nejdřív se jen snaží 

utéct těm divným lidem a vrátit se zpátky, ale zjišťuje, že je možná součástí jejich dávného proroctví  

a že by mohl najít svého zmizelého otce. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=2131912, 20.12.2018 

 

Čech, Pavel:  A 

Brno: Petrkov, 2016, 59 s. 

Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí  

ke kladení otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý a končí happy endem, kniha  

o diktatuře písmene A. Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž 

jediné správné názory symbolizuje písmeno A. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=969254, 11.1.2017 
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Dahl, Roald:  Danny, mistr světa 

Praha: Knižní klub, 2012, 226 s. 

Dannyho táta je sice ten nejlepší na světě, ale má jeden zlozvyk: občas se v noci vytratí a jde  

se věnovat pytláckému umění do lesů nafoukance - pana Hazela. Pan Hazel chystá velký hon a Danny 

pro svého tátu vymyslí dokonalý plán, jak zbavit les naprosto všech bažantů pomocí rozinek  

a uspávacího prášku. 

vlastní anotace 

 

Fučíková, Renáta:  Karel IV. : ilustrovaný život a doba 

Praha: Práh, 2016, 79 s. 

Ilustrovaná kniha o Karlu IV. nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost 

našeho největšího panovníka. Kniha je inovací dříve vydané knihy téže autorky. 

http://www.prah.cz/knihy/karel-iv-ilustrovany-zivot-a-doba-fucikova-353, , 11. 1. 2017 

 

Gaiman, Neil:  Odd a mraziví obři 

Praha: Albatros, 2018, 118 s. 

Napínavý příběh založený na severské mytologii nese poselství, že i malý kluk může dokázat  

velké věci. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1596686, 20.12.2018 

 

Gleitzman, Morris:  Potom 

Praha: Argo, 2017, 197 s. 

Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou dobu 

štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix se ocitne  

ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu získá naději: z vlaku se jemu a šestileté 

Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí ovšem nejsou ani zdaleka. Jak dokážou bez pomoci přežít? A komu 

můžou důvěřovat? Štěstí se však na ně opět usměje v podobě laskavé statkářky Genii. Ta je nechá  

u sebe v domě, vybělí jim vlasy a dá německá jména. Felix však tuší, že je jen otázkou času, kdy někdo 

odhalí jeho pravou identitu. A to bude konec - pro něj, pro Zeldu i pro Genii... 

https://www.kosmas.cz/knihy/226435/potom/, 29.01.2018 
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Hawking, Lucy:  Jirka a neprolomitelná šifra 

Praha: Knižní klub, 2016, 312 s. 

Jirka a jeho nejlepší kamarádka Anička už dlouho nezažili žádné vesmírné dobrodružství a dost jim  

ta zábava schází. Brzo jí budou mít až nad hlavu…Začnou se dít velmi zvláštní věci: banky vydávají 

peníze zadarmo, obchody přestanou chtít platit za zboží, letadla odmítají vzlétnout. Zdá se,  

že největší a nejvýkonnější počítače světa byly nabourány. Jirka s Aničkou se musejí vydat  

do vzdálenějších koutů vesmíru než kdy předtím, aby zjistili, co – nebo kdo – za tím vším stojí. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=825389, 11.1.2017 

 

Ježková, Alena:  Dračí polévka 

Praha: Albatros, 2011, 96 s. 

Long, nebo taky Láďa, jak mu počeštili jméno ve škole, se rve s tím, že je jiný než ostatní,  

ale důstojnost si drží díky pomyšlení na dračí předky, o kterých mu matka večer vypráví příběhy.  

Co se stane, když se příběhy protnou s realitou? Kniha získala v roce 2012 nakladatelskou cenu 

Albatrosu a mezinárodní cenu White Raven. 

http://www.alenajezkova.cz/in/40/draci_polevka, 11.1.2017 

 

Kaaberbøl, Lene:  Dcera čarodějky 

Praha: Fragment, 2018, 220 s. 

Jedenáctiletá Dina zdědila po své matce mocný dar. Umí se podívat člověku přímo do duše a vyvolat  

v něm pocity studu za jeho činy. Nemá proto žádné kamarády a děti z blízkého městečka se jí 

vyhýbají. Nikdo se na ni neodvažuje zpříma pohlédnout a všichni raději odvrací zrak. Její samotářský 

život má však brzy skončit. Její matka byla neprávem obviněna z hrůzných vražd a jen ona může 

dokázat její nevinu. Odhalí s pomocí svého daru skutečného vraha? Semele ji mocenský boj a zájmy 

lidí, kteří stojí v pozadí, a rozhodně si nepřejí, aby pravda vyšla najevo? 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=2100148, 22.1.2018 
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Kaletová, Lucie:  Josefína a bytosti 

Praha: Mladá Fronta, 2017, 389 s. 

Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese 

a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili,  

anebo přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné. Jenže to není všechno! V trafice u stanice tramvaje 

sedí věštkyně, duch kluka z devátého století vám tvrdí, že se znáte, staré lípy propustí ze zajetí svých 

kořenů upíra. Možná při tom zjistíte, že nejste tím, kým jste si mysleli, že jste, což je dost šokující. 

Objevíte místo, odkud pocházíte. To místo je brána a skrz ni může projít na svět dobro, nebo zlo. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/josefina-a-bytosti-328819, 12.09.2017 

 

Kibuishi, Kazu:  Amulet: Paní kamene, Prokletí kamene 

Praha: Paseka, 2018, 185 s. 

Originální fantasy komiks o dobrodružství v alternativním světě. Emily se s matkou a bratrem 

přestěhuje do starého domu, hned první noc se začnou dít podivné věci. Maminku unesou tvorové  

z jiného světa a Emily si vybral amulet velké síly za svou paní. Potíž je v tom, že se ji neustále snaží 

ovládnout. Emily s ním bojuje, ale zároveň potřebuje používat jeho sílu pro boj s nepřítelem. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=2050126, 20.12.2018 

 

Malý, Radek:  Poštou havraní 

[Havlíčkův Brod]: Petrkov, 2018, 57 s. 

Pavel Čech je malíř a jeho obrazy jsou okna do jiných světů, které je radost prozkoumávat. Tak nějak 

mi přišlo líto, že některé ty obrazy, které toho tolik říkají, zůstanou u malíře v ateliéru a případně  

u někoho doma na zdi. ... A tak jsem ty Pavlovy obrázky, které mi toho šeptaly nejvíc, zkusil 

dopovědět. Copak dopovědět, prostě jsem zkusil napsat ve verších, co jsem v nich – taky – četl. 

Protože ty obrazy vyprávějí. Každému vyprávějí něco trochu jiného a tomu se říká umění. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1447524, 23.1.2018 
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Mull, Brandon:  Zrození hrdinů 

Praha: Fragment, 2015, 208 s. 

Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, jestli dokáže přivolat  

své spirituální zvíře. Hrstce vyvolených, kteří tuto schopnost mají, přinese svazek mezi člověkem  

a zvířetem výjimečné schopnosti. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/spirit-animals-zrozeni-hrdinu-236847, 15. 12. 2016 

 

Nesbo, Jo:  Doktor Proctor a prdící prášek 

Praha: Jota, 2012, 200 s. 

Kniha psaná s humorem a nadsázkou. Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost 

a fantazie pomohou k odvaze. Oslo se právě chystá na oslavu národního svátku, v kanalizaci hlavního 

města se ale zabydlela nebezpečná příšera, proti které je nutné vytasit ty nejnebezpečnější zbraně  

v čele s prdicím práškem. 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/29613/nesb248-jo-doktor-proktor-a-prdici-prasek/, 16.7.2013 

 

Orlev, Uri:  Běž, chlapče, běž 

Praha: Práh, 2014, 179 s. 

Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se několik let skrývá v lesícha  

u rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. Okusí nejhorší zradu, když ho jeho polští „zachránci“  

ve skutečnostiza peníze odevzdají gestapu, ale dočká se i mnoha hrdinských činů pomoci.  

Během války přijde o ruku, ale přežije. 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=593857/, 11.12.2014 
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Rundell, Katherine:  Střechy Paříže 

Praha: Albatros, 2017, 232 s. 

Prožijte s malou Sophií noční dobrodružství na pařížských střechách! Když je Sophii rok, přežije  

jako jedna z mála ztroskotání zámořské lodi. Ujme se jí další přeživší, výstřední svobodný mládenec 

Charles, a vychová ji jako svou vlastní dceru. Jeho neotřelé výchovné metody (psát po zdech  

je dovoleno!) se ale nelíbí úřadům, a tak když je Sophii dvanáct, uprchnou společně do Paříže. Sophie 

se seznámí se s partou dětí, které žijí výhradně na pařížských střechách. Podaří se Sophii s jejich 

pomocí matku najít dřív, než bude pozdě? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/strechy-parize-335772, 15.12.2017 

 

Smolíková, Klára:  Tajná dvojka A+B. Zločin mezi dinosaury 

Praha: Fragment, 2016, 142 s. 

Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc neupozorňují. Potřebují vypadat 

nenápadně. Jsou to totiž špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší 

zapeklité záhady. Měla to být poučná exkurze, při které se žáci dozvědí o životě v druhohorách,  

ale návštěva v muzeu se proměnila v nebezpečné drama. Začalo totiž hořet! Vyváznou všichni bez 

zranění? A vyšetří Bára s Arturem, kdo využil požáru ke krádeži? 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1006519, 11.1.2017 

 

Soukupová, Petra:  Kdo zabil Snížka 

Brno: Host, 2017, 146 s. 

Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl 

pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina 

jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou. Martina se spolu  

s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné 

pátrání přinese nečekaná odhalení. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-zabil-snizka-353503, 29.01.2018 
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Stančík, Petr:  H2O a poklad šíleného oka 

Horoměřice: Abramis, 2018, 81 s. 

Legendární český spisovatel Jaroslav Foglar by nad novou dětskou knihou „H2O a tajná vodní 

mise“zřejmě spokojeně zamručel. Podobně jako jeho Rychlé šípy se jedná o vtipné dílo  

se vzdělávacím podtextem a poutavým obrazovým doprovodem. Jinak je ale všechno jinak.  

Foglarova patetičnost a nekonečné poučování jsou nahrazeny moderním přístupem a neotřelými 

nápady. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=2149914, 15.10.2018 

 

Válková, Veronika:  Velezrada se trestá 

Praha: Bambook, 2018, 174 s. 

Život na malém městě koncem války není plný nějakých divokých událostí, ale napětí  

je všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis od manžela  

z fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde seženeme mouku, brambory, mléko? Čím zatopíme?  

A do toho Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili za velezradu...Časová 

osa v tabulce událostí vedoucích ke vzniku našeho státu v roce 1918 pomůže všem dětem  

s pochopením historických souvislostí. 

https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1540730, 23.1.2018 

 

Vondruška, Vlastimil:  Fiorella a dům ztracených duší 

Praha: Moba, 2016, 349 s. 

Historický detektivní příběh pro děti, plný napětí a dobrodružství. Tentokrát je třeba zjistit.  

Zda hrozí nebezpečí opravdu ze záhrobí a nebo jde o promyšlený trik někoho úplně jiného. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/fiorella-a-dum-ztracenych-dusi-299226, 20. 2. 2019 
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Walliams, David:  Kluk v sukních 

Praha: Argo, 2014, 200 s. 

Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brácha. Jeho další záliba je ale terčem posměchu. 

A jak by taky ne, vždyť Denise učaroval svět přehlídkových mol a módních časopisů a rád se obléká  

do ženských šatů. Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která od rodiny před lety odešla,  

a že tolik touží po její něžné ženskosti. Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho zvláštní zálibu 

pochopení, Denisův život se rázem změní. 

https://www.kosmas.cz/knihy/179597/kluk-v-suknich/, 13.12.2016 

 

Wilson, Jacqueline:  Nečekané prázdniny 

Praha: Bbart, 2018, 334 s. 

Je září 1939 a Londýn se připravuje na druhou světovou válku. Desetiletá se dozví, že pojede  

na „takové malé prázdniny“. Shirley je evakuována do poklidného venkovského městečka, ubytují ji 

spolu se dvěma chlapci z chudinské čtvrti Londýna. Pobyt ve zvláštním poloprázdném Červeném 

domě s tajuplnou a uzavřenou paní Waverleyovou jim změní život navždy. Nádherný příběh  

o přátelství, ztrátě a odvaze. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/necekane-prazdniny-374199, 22.1.2019 

 

Zemanová, Lenka:  Strasti zkoušeného Standy 

Praha: Portál, 2017, 94 s. 

Strhující zpráva o předponách s- a z- kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další 

obtížnou oblastí české gramatiky, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh  

o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled 

pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic  

a tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaká hláska se ve slově píše. 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/strasti-zkouseneho-standy/, 29.01.2018 


