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Dary z městské knihovny Kuřim 

 
Driscoll, Laura: Medvídek Pú – Pohádky na dobrou noc 

Kniha Medvídek Pú - Pohádky na dobrou noc, Autor 

Driscollová Laura, Anotace: Nová dobrodružství medvídka 

Pú a jeho kamarádů - Ijáčka, Klokánka, Králíčka, Prasátka. 

Najdete zde pět příběhů těchto kamarádů. Jsou to Ijáčkův 

docela povedený den, Púovo překvapení, Jak se Klokánek 

poučil, Spaní u nejlepšího kamaráda a Hledání Tygrova 

skoku. Kniha je bohatě ilustrována. 

 

 

Johnson, Spencer: Kam se poděl můj sýr? pro děti; 
úžasná cesta ke změně a vítězství 

Úžasný způsob, jak se změnit a zvítězit! Tato kniha vznikla 

díky bestselleru, který pomohl milionům lidí úspěšně 

zvládat životní změny. A co dělat, když se váš svět mění? 

Projděte se bludištěm změn společně s myškami 

Čmuchalkou a Cupitalkou a s lidičkami Leněm a Beněm a 

dobře se bavte hledáním Sýra – toho, co je pro vás důležité - a radujte se ze života. 

 

 

 

 

 



Osborne, Mary Pope: Výprava na pustý ostrov 

Magický domeček přenese tentokrát děti na tropický 

ostrov. Tady padne Kuba s Aničkou do rukou pirátům, kteří 

na pustém ostrově pátrají po pokladu. Navíc se strhne 

hrozivá bouře. Pomůže jim mluvící papoušek vrátit se z 

nebezpečné výpravy zpátky domů? 

 

 

 

 

Osborne, Mary Pope: Výprava za tajemným rytířem 

Kuba s Aničkou se rozhodnou pro výpravu za tajemným 

rytířem do středověkého hradu. Magický domeček je tam 

přenese v době, kdy probíhá velká hostina. Děti si chtějí 

všechno pořádně prohlédnout, ale stráže nezvané hosty 

brzy odhalí. Nastává útěk tajnou chodbou, která ústí 

vysoko nad vodní příkop. Kam teď? Naštěstí se ze tmy a 

mlhy vynoří tajemný rytíř... 

 

 

 

Vašíčková, Lenka: Když krajem táhli Švédi 

Příběh čtyř dětí odehrávající se v Brně a okolí v době 

třicetileté války. Brno je ohrožováno Švédy. Pan Tobiáš se bojí 

o svou dvanáctiletou dceru, a proto požádá přítele Waldera, 

jestli by ji neukryl na Novém hradě. Spolu s Kateřinkou 

naleznou na Novém hradě azyl i Walderovi synové - 

čtrnáctiletý Lukáš, třináctiletý Jakub a sedmiletý František. 

Tamější idyla však netrvá dlouho. Tajná stezka je prozrazena 

a na Nový hrad vtrhnou Švédové. Mnoho lidí je zabito, část se 

dostane do zajetí. Co se stane s Kateřinkou, Lukášem, 

Jakubem, Františkem a co s jejich rodiči? 

 

 



 

Žárský, Bohuslav: Obrázkové Staré pověsti 

Základem přitažlivé obrázkové knížky jsou Staré pověsti 

české Aloise Jiráska. Všechny jsou srozumitelně 

převyprávěny pro dětského čtenáře tak, aby vyšly vstříc 

oblíbené dětské seriálové četbě. Zatímco příběhy v podstatě 

sledují děje textové předlohy a jen částečně ho autor B. 

Žárský aktualizuje, jsou obrázky Z. Jandy rozvernější a často 

apokryfní, neboť komickou dějovou zkratkou ilustrují dávná 

vyprávění. Postavy českých pověstí mají v Jandově podání 

bodrost i nesmlouvavost hrdinů akčních seriálů a 

nepochybně tak přiblíží čtenářům příběhy z úsvitu národních dějin.... 

 

 


