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PRO ČTENÁŘE S RODIČI A NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE
JEŽÍŠEK, Hana Skálová; Mladá fronta 2010
Knihu jsem koupila svým dcerám, velice se jim líbí, příběhy o Ježíškovi jsou milé a
vhodně napsané pro předškolní a mladší školní děti, kniha má krásné ilustrace. Už jsem i
objednala druhou jako dárek pro děti kamarádky! Myslím si, že by neměla chybět
v žádné knihovničce českých dětí. U nás bude určitě patřit ke každoročnímu těšení se na
Vánoce. Vřele doporučuji. Silvie Wenger, Paříž, Lenka Kaňová, Austrálie

RADOVANOVY RADOVÁNKY, Zdeněk Svěrák; Knižní klub 1994
Zahradnický chlapeček Bohoušek, kterému všichni říkají Radovan, jeho kamarádka
Kateřinka, zlý výrostek Hugo a laskavý humor pana Svěráka. Nádherné pohádky, se
kterými se děti ztotožní. Silvie Wenger, Paříž

DOBRODRUŽSTVÍ RYCHLÉ VEVERKY , Pavel Čech; Petrkov 2016
Komiksy o tom, že každý má svá tajná přání…..i zlatá rybka
Petra Paumerová, Silvie Wenger, Paříž

LENTILKA PRO DĚDU EDU, Ivona Březinová, Albatros 2015
Audioverze známé knihy: Martin Dejdar a Bára Hrzánová vypráví příběh psaný citlivě a
přesto s humorem o Alzheimerově chorobě a ukazují, že láska a pochopení jsou samy
o sobě velmi účinným lékem.
Obrovské překvapení. Nádherná, citlivá a srozumitelná kniha o Alzheimerovi, která
zároveň ale není ani trochu skličující nebo děsivá. Vhodná pro všechny věkové kategorie.
Veronika Paire, Paříž

ÁĎA SPADLA DO KANÁLU ANEB PUTOVÁNÍ DÁVNOU PRAHOU
Sylva Francová; Albatros 2018
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat
alchymisté? A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na mostě na andílka?
Holčička Áďa se ocitla v Praze dávných dob a se svými novými kamarády se vydává na
cestu za dobrodružstvím. Během svého putování městem do minulosti objeví odpovědi
na tyto otázky i na mnoho dalších. Ivana Cechová, Paříž
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PRO STARŠÍ ČTENÁŘE
ROKOVY VÝLETY DO HISTORIE, Ladislav Špaček, 2018
Kniha je zajímavou kombinací současnosti a minulosti. Jednou linií jsou kouzelné výlety
hlavního hrdiny Roka do různých historických epoch, kdy se seznamuje se životem na
dvorech nejslavnějších panovníků v dějinách, druhou linií je jeho život obyčejného
chlapce v současnosti, který poznává pravidla chování v rodině, ve škole i ve společnosti.
Obě linie se prolínají a poskytují čtenáři poučení o etiketě minulosti i současnosti. Kniha
je určena dětem školního věku od osmi let. Veronika Paire, Paříž

RYHLÉ ŠÍPY A JEJICH ÚŽASNÁ NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ, Tomáš Prokůpek; Akropolis
2018
O čem snil Rychlonožka před tím, než se stal členem Rychlých šípů? Vypátrá Jindra
Hojer, čím Jarka Metelka urazil Černé jezdce? Kdo všechno se skrývá pod maskou
Široka? Odkud znal Červenáček bratry Mašíny? Dokáže Jeremiáška zachránit Řehoře
Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů? Co zažili Mirek
Dušín a jeho přátelé v New Yorku? Všechny odpovědi naleznete v tomto albu, na němž
se novými krátkými komiksy ze života Rychlých šípů podílela padesátka nejlepších
současných tvůrců z Česka a Slovenska. Ivana Cechlová, Paříž

VLASY SE VRACÍ, Petr Tureček; Meander 2017
Knížku o desetiletém Ludvíkovi a jeho peripetiích s dlouhými vlasy a paní Přeučenou
Ruštinářkou napsal mladý evoluční biolog, zpěvák a kytarista Petr Tureček, který do ní
obtiskl všechny stránky své osobnosti. Chcete vidět, kde se na mapě nachází Krampouch
nebo Hic Sunt Soboles? Nebo kdo pomohl Nitzchemu najít ztracený knír? Jak fungují
meteorologické ovlivňováky? A kolik vlasů je hodně vlasů? Devět z deseti vlasů
doporučuje knihu „Vlasy se vrací“ s jedinečnými ilustracemi Štěpána Danča. Pro malé i
velké a nejlépe dohromady. Lenka Vaněčková, Paříž

POHÁDKY PRO DOSPĚLÉ DĚTI A NEDOSPĚLÉ DOSPĚLÉ; David Laňka; Triton 2011
Pohádky, o kterých nakladatel píše, že svým stylem navazují na poetiku pohádek Oscara
Wilda a Ludvíka Aškenazyho... mně připomínají pohádky Martina Jirouse. Pohádky,
které dojímají (O sněhové vločce) a zároveň pomáhají vidět svět z různých úhlů pohledu
(O lhářích) nebo otevírají otázky každodenního života, které dnes trápí i naše děti
(O středisku pro efektivní využívání energie). Lenka Vaněčková, Paříž

PRAŠINA, Vojtěch Matocha; Paseka 2018
Tajemná pražská čtvrť, kde nefunguje elektřina a jejíž křivolaké uličky skrývají mnohá
nebezpečí, jen málokterému čtenáři dobrodružné literatury nepřipomene slavná
Foglarova Stínadla. Pošlete však do ní děti 21. století, a poetika se trošku promění.
S pomocí postupů vypůjčených z thrilleru či vědecko-fantastické literatury autor
předkládá napínavý příběh, který nenásilně upozorňuje na míru důležitosti všemožných
vynálezů v našich životech. Martin Jíša, Paříž
Martin Jíša dále doporučuje: DĚDICTVÍ BARONA VON POPUNDEKLA, Stanislava Reschová; Albatros 2018
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