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Pro čtenáře 7 – 9 let 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš má báječného kamaráda – kapesní strašidýlko jménem 

Bubáček. A ten má za kamaráda skřítka Myšošlapa. Jednoho dne 

odjede Lukáš na školní výlet a malí kluci zůstanou doma sami. Těší 

se, že v společných hrách a zábavách jim čas do Lukáškova návratu 

rychle uteče. Ale hned další ráno je probudí ostrý přísný hlas. Ve 

dveřích stojí něco velkého, nehezkého a . ukřičeného. Bubák! 

 

Pohádkové vyprávění o malé půvabné víle, která chce všem 

pomáhat. Příběhy o tom, jak potkala beránka Kudrnu, jak vyléčila 

obra a ohniváče, jak pomáhala ježčí tlapce, jak přetancovala obra 

Hrompace, jak zatančila králi, a řada dalších, nepostrádají laskavý 

humor a dobré srdce. Děti dobře znají postavičku Amálky z 

večerníčků, a tak si o ní jistě i rády něco hezkého přečtou či 

poslechnou. 

 

Neználkovy příhody patří mezi oblíbené knížky mnoha generací 

malých českých čtenářů a jsou vydávány pravidelně znovu a 

znovu. Vypravte se s námi za malíčky z města Kvítečkova a 

prožijte spolu s Neználkem, Buchtíkem, Sirupčíkem, Jaktíkem, 

Pilulkinem a jejich kamarády jedno veselé dobrodružství za 

druhým. Projeďte se sodovkovým autem, vypravte se do Dračína 

a naučte se u malenek slušnému chování! 



Pro čtenáře do 10 let 

Komiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro čtenáře kolem 10 let 

Dobrodružství, napětí 

 

 

Nový komiksový příběh je inspirovaný výtvarným odkazem 

Vladimíra Jiránka, tvůrce postaviček Boba a Bobka, Pata a Mata. Je 

to veselé sci-fi dobrodružství klonovaného psa Jacka Russela, jeho 

přítele Klika, jejich kamarádů i nepřátel a přivádí nás do nedaleké 

budoucnosti (2052), kdy Země trpí civilizačními problémy, 

nedostatkem energií a znečištěním životního prostředí. Navíc se k 

naší planetě blíží UFO konvoj, který má podle dávné smlouvy s 

faraonem na Zemi složit obrovský náklad odpadu z jiné galaxie... 

 

Klub Tygrů tráví prázdniny na řeckém ostrově Naxos. Na výletě 

lodí vyloví z vody tajemnou zprávu. Podle legendy se prý v 

těchto místech nachází pozůstatky bájné Atlantidy. Biggi, Lukovi 

a Patrikovi nedá záhada spát. S potápěčskou výstrojí se proto 

znovu vydají na moře a ponoří se do hlubin. Tam však na ně 

čeká obrovské překvapení, ale hlavně velké nebezpečí. Podaří 

se jim vyváznout se zdravou kůží? 


