
 
1. 
Co skrývá les / Kateřina Tučková, Laura Hédervári 
Praha : Meander, [2022] -- 20 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-7558-169-3 
Sign.: S I 20859V1 
Edice: Repolelo 
veršované příběhy ; příběhy z lesa ; pro čtenáře od 2 let 
  
Veršovaná knížka děti zavede do lesního království, ve kterém prožijí spolu 
s babičkou a dědečkem den plný objevování: květiny, lesní plody, houby i 
různé druhy zvířátek. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526327 
 
 
2. 
Morčecí pohádky / Milada Kubátová ; ilustrace Karolína Urbánková -- První 
vydání 
V Praze : Pointa, 2023 -- 23 stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-980-1 
Sign.: S II 29134V1 
pohádkové příběhy ; příběhy o morčatech ; povahové vlastnosti ; pro 
čtenáře od 3 let 
  
Pohádkové příběhy morčecích kamarádů, vhodné k večernímu předčítání 
při usínání. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526479 
 
 
3. 
O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst / Barbora Melíková, 
Eliška Libovická -- První vydání 
V Praze : Pointa, 2023 -- 44 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-924-5 
Sign.: S II 29119V1 
příběhy o medvědech ; příběhy s ponaučením ; pro čtenáře od 3 let 
  
Příběh medvědího kluka Šimona, ve kterém děti najdou i důležité poselství: 
nevadí, že něco neumíš, můžeš se to naučit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526078 
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1. 
Jezevec Chrujda hledá poklad / Petr Stančík, Lucie Dvořáková -- První 
vydání 
Praha : Meander, 2022 -- 24 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-7558-142-6 
Sign.: S II 29130V1 
Edice: Modrý slon (Meander) 
příběhy o jezevcích ; příběhy z lesa ; příběhy o zvířátkách ; pro čtenáře od 
3 let 
  
Jezevec Chrujda se tentokrát pustí do hledání pirátského pokladu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526334 
 

 
2. 
Klub Klikařů. Prokleté Velikonoce / Vít Martin Matějka ; ilustroval Jaroslav 
Kratochvíl -- 1. vydání 
V Praze : Fragment, 2023 -- 136 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-6184-9 
Sign.: S I 20868V1 
Plzeň (Česko) ; příběhy o dětech ; příběhy o přátelství ; parta ; nebezpečí ; 
dobrodružství ; mobilní hry ; Velikonoce ; pro čtenáře od 9 let 
  
Další kniha série dobrodružných příběhů party kamarádů. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526480 
 
 

3. 
Přidej slunci paprsek / Jarmila Dědková ; ilustrace: Katarina Kratochvílová 
-- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2023 -- 251 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4562-3 
Sign.: S II 29132V1 
příběhy o dívkách ; příběhy o rodině ; příběhy z venkovského prostředí ; 
nemoc ; pro čtenáře od 9 let 
  
Vyprávění desetileté Marušky, která se s maminkou a malým bráškou 
přestěhovala na vesnici, kde se musejí postarat o nemocnou prababičku. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526430 
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4. 
Pták Noh a ptáček Nožička. Jak Nožička závodil s obrem Bumbrlou / 
Daniela Fischerová, Jakub Kouřil -- První vydání 
Praha : Meander, 2022 -- 28 stran -- cze 
ISBN 978-80-7558-203-4 
Sign.: S II 29128V1 
Edice: Modrý slon (Meander) 
příběhy o ptácích ; příběhy o obrech ; příběhy z lesa ; pro čtenáře od 3 let 
  
V dalším kresleném příběhu o ptáku Nohovi a ptáčku Nožičkovi se chystá 
velký závod. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526332 
 
 
 
5. 
Šlo kopyto do světa a potkalo koně / Jiří Šlupka Svěrák ; ilustroval Jakub 
Grec -- První vydání 
Praha : Meander, 2022 -- 60 stran -- cze 
ISBN 978-80-7558-201-0 
Sign.: S I 20862V1 
básničky ; humor ; pro čtenáře od 6 let 
  
Rytmické, houpavé i graficky zajímavé básničky a nonsensy od českého 
hudebníka pro malé i velké čtenáře. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526331 
 
 
 
6. 
Štěpka & Štístko. Záhada zmizelých štěňátek / Megan Rixová ; ilustroval 
Tim Budgen ; z anglického originálu Lizzie & Lucky - The mystery of the 
missing puppies ... přeložila Tereza Hornová -- 1. vydání 
V Praze : Fragment, 2022 -- 151 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-6115-3 
Sign.: S I 20863V1 
příběhy o dětech a zvířátkách ; příběhy o handicapovaných ; příběhy o 
dívkách ; příběhy o psech ; asistenční pes ; pátrání ; pro čtenáře od 8 let 
  
Napínavý příběh neslyšící holčičky Štěpánky, která si moc přeje mít psa a 
také ráda řeší detektivní záhady. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526428 
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1. 
Mízovník / Kateřina Blažková, Petra Waldauf Slabá -- První vydání 
Praha : Meander, 2022 -- 200 stran -- cze 
ISBN 978-80-7558-205-8 
Sign.: S II 29127V1 
Edice: Modrý slon (Meander) 
příběhy o dětech ; příběhy o přírodě ; vztah člověk-příroda ; ekologie ; pro 
čtenáře od 10 let 
  
Napínavý fantastický příběh o vztahu člověka k přírodě a planetě, o 
hlubokém přátelství, lásce a rodině. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526330 
 
 
 
2. 
Oskar a růžová paní ; Noemovo dítě ; Pan Ibrahim a květy Koránu / Eric-
Emmanuel Schmitt ; z francouzštiny přeložily Denisa Kerschová-Brosseau a 
Zdenka Kovářová -- Čtvrté, doplněné vydání 
Praha : Garamond, 2022 -- 254 stran -- cze 
ISBN 978-80-7407-538-4 
Sign.: S I 20864V1 
příběhy o křesťanství ; příběhy o judaismu ; příběhy o islámu ; příběhy o 
smrti ; příběhy o dětech ; pro čtenáře od 15 let 
  
Společné vydání tří působivých příběhů s tématem velkých světových 
náboženství. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526475 
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1. 
Bájné bytosti a obludy starého Řecka / James Davies ; přeložila Adéla 
Michalíková -- 1. vydání 
V Praze : Albatros, 2023 -- 61 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06912-8 
Sign.: S III 9165V1 
mytologie ; starověké Řecko ; řecká mytologie ; bohové ; hrdinové ; pro 
čtenáře od 7 let 
  
Řecké mýty v komiksových bublinách. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526437 
 
 
2. 
Byl jednou jeden člověk. Díl 3, Starověký Řím / scénář: Jean-Charles 
Gaudin ; kresby: Jean Barbaud a Minte ; přeložila Kateřina Vranová -- 1. 
vydání 
V Praze : Fragment, 2023 -- 48 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-6091-0 
Sign.: S III 9164V1 
dějiny starověku ; Caesar, Gaius Iulius, ; starověký Řím ; gladiátoři ; pro 
čtenáře od 8 let 
  
Vydejte se s dětmi na fascinující cestu do historie lidstva! Doprovázet vás 
bude moudrý Maestro a jeho zvídaví, bystří a vtipní přátelé. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526436 
 
 
3. 
Hledání minulosti : slavné nálezy a jejich nálezci / Štěpánka Sekaninová, 
Tom Velčovský, Adam Wolf -- 1. vydání 
V Praze : Albatros, 2022 -- 87 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06899-2 
Sign.: S III 9166V1 
archeologie ; dějiny archeologie ; archeologické nálezy ; archeologové ; pro 
čtenáře od 9 let 
  
Čtyřicet nejúžasnějších archeologických objevů historie. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526438 
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4. 
Jak na kočku : příručka pro malé kočkomily / Nigel Kidd & Rachel 
Brauniganová ; z originálu Pet that cat! ... přeložila Romana Anděrová -- 1. 
vydání 
V Praze : Fragment, 2023 -- 127 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-6094-1 
Sign.: S II 29131V1 
živočich ; kočky ; chování živočichů ; psychologie živočichů ; chov domácích 
zvířat ; pro čtenáře od 7 let 
  
Bohatě ilustrovaná příručka pro malé chovatele koček. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526429 
 
 
 
5. 
Jak se stavěly nové divy světa / napsali Jiří Bartůněk a Tom Velčovský ; 
ilustroval Jan Šrámek -- První vydání 
V Praze : Albatros, 2022 -- 47 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06935-7 
Sign.: S III 9167V1 
architektura ; země světa ; sedm divů světa ; architektonické památky ; 
historické stavby ; realizace staveb ; zajímavosti a všeobecnosti ; pro 
čtenáře od 9 let 
  
Jedinečný průřez Novými divy světa ze seznamu sestaveného v 
celosvětové anketě, ve které hlasovalo v rozmezí let 2000 - 2007 přes 600 
milionů lidí. Tyto nové divy můžeme stále navštívit a vidět je na vlastní oči! 
https://katalog.npmk.cz/documents/526439 
 
 
 
6. 
Tajné kódy pro chytré děti : přes 65 hádanek na procvičení mozku! / text: 
Mira Butterfield ; ilustrace: Giulia Lombardo, Laia Arriols ; přeložila Marie 
Dupalová -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2023 -- 96 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4559-3 
Sign.: S III 9163V1 
šifrovací hry ; rébusy ; pro čtenáře od 10 let 
  
Obrázková kniha plná rafinovaných hádanek založených na tajných šifrách, 
od starodávných hieroglyfů, přes klasickou morseovku až po moderní 
špionské kódy… Začneme nejprve lehčími hlavolamy, ale postupně 
budeme přitvrzovat!. 
https://katalog.npmk.cz/documents/526435 
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