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Kocourek se vrací
Michaela Hrachovcová, 
Alice Danielovská 

Kniha pro předškolní a mladší školní děti 
vypráví příběh kocourka, který  neposlechl 
maminku a vydal se za dobrodružstvím. 
V lese se setkává s nebezpečím, ale potká 
také kamarády, kteří mu pomohou najít ces-
tu domů. Kniha je metaforou lidského hle-
dání. Ukazuje, že i když člověk udělá chybu, 
která s sebou nese důsledky, existuje naděje 
na nalezení cesty zpět. 

68 stran, 16,5×18 cm, vázaná

Alík a jezevec 
Oldřich Brož, Dominika Matis 

Alík je štěňátko, které vyrůstá v hájovně 
a učí se od hajného, jak pomáhat lesním zví-
řátkům. Jednou, když je v lese sám, je však 
napaden a poraněn zatoulanými psy. Potře-
buje rychlou pomoc. Některá zvířátka v lese 
s tím nechtějí nic mít, ale dobrý jezevec ho 
s pomocí statečného vlka nezištně a obětavě 
zachrání. Tento příběh učí malé čtenáře, že 
je dobré pomáhat jeden druhému a nebát 
se čelit zlu.

68 stran, 16×18 cm, vázaná

Medové příběhy
Ľubica Brezovická Šebeková

Tři nezbední sourozenci z velkoměsta stráví 
zajímavé prázdniny na venkově u prarodičů, 
kde objeví krásu okolní přírody i venkov-
ského života. Starý zkušený včelař na pří-
kladech ze života v úlu vede svá vnoučata 
k vlastnostem, jako je spolupráce, soudrž-
nost a píle. Kniha Medové příběhy dětem 
postupně a srozumitelně odkrývá, co se 
odehrává v početných včelích rodinkách, 
čím jsou pro nás tito drobní tvorové užiteč-
ní, co všechno se můžeme od nich naučit 
a jak je máme chránit. 

152 stran, 16×18 cm, vázaná

Hroší příběhy
V.  &  J.  S P I E LV O G E L O V Y L E N K A  P R O C H Á Z K O VÁ

Do školky za kamarády
Renata Kaminská, Pepa Popper 

Šimon je malé modré autíčko, které se chys-
tá poprvé do Dopravní školičky. Uvědomuje 
si, že se bojí, ale nechce se nikomu svěřit, 
protože si myslí, že by se mu všichni smáli. 
Nakonec přece jen všechno tatínkovi poví. 
Jak příběh pokračuje a jestli tatínek Šimo-
novi pomůže, to se dozvíte v prvním příbě-
hu této krásně ilustrované knihy. Kniha je 
určena pro předškolní děti – zážitky hraček 
je budou bavit a zároveň se mohou s autíč-
kem Šimonem připravit na to, jak je možné 
řešit některé situace ve školce. 
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Hroší příběhy
V. & J. Spielvogelovy, 
Lenka Procházková

V této knize se děti seznámí s hroším stá-
dem vedeným tátou Hanym, hroší holčič-
kou Edynkou a jejím bratrem Hanýskem. 
Oba sourozenci zažijí mnoho legrace i ne-
bezpečných dobrodružství, díky kterým se 
naučí, že lež má krátké nohy, jak cenné je 
přátelství, že se vyplatí poslouchat rodiče, 
ale také jak je důležité pravidelně si čistit 
zoubky. 

88 stran, 23×27 cm, vázaná

Hroší příběhy – pracovní 
sešit
Lenka Procházková

Pracovní sešit navazuje na knihu Hroší pří-
běhy. Děti si mohou v jednotlivých úkolech 
připomenout příběhy z knihy a současně 
rozvíjet své grafomotorické dovednosti.

28 stran, 23×27 cm, brožovaná



Filipova nová dobrodružství
Renata Kaminská, Pepa Popper

V této knize navštíví Filip a jeho přátelé 
s doktorem Přírodou zátoku Dětských os-
trovů. V první kapitole je dětem vhodnou 
formou vysvětlena problematika šikany. 
V druhé a třetí kapitole jsou představe-
ny principy zdravé výživy. Po nouzovém 
přistání na Zlověstném ostrově musí Filip 
a jeho kamarádi čelit tabákovým banditům 
a blikajícím skříním. Autorka v této kapito-
le upozorňuje děti na nebezpečí závislostí. 
V poslední kapitole Filip objeví kouzlo po-
hybu a sportování. (Kniha je určena dětem 
v předškolním a mladším školním věku.)
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Filipova nová dobrodružství – 
pracovní sešit
Renata Kaminská, Pepa Popper

Pracovní sešit navazuje na knihu Filipova 
nová dobrodružství. Klade si za cíl před-
stavit dětem zábavnou formou správné ži-
votní návyky v oblasti stravování a pohybu, 
učí děti rozeznávat, co je přínosné a zdravé, 
a naopak co jim škodí či je přímo ohrožuje.
Děti si mohou v jednotlivých úkolech při-
pomenout hlavní témata knihy, zároveň se 
však naučí nové pojmy, procvičí si logické 
myšlení a také základy čtení a psaní. Jednot-
livé úkoly cíleně posilují pozornost, paměť 
a schopnost řešit problémy. 

36 stran, 21×30 cm, brožura 

Filipova nová 
dobrodružství – omalovánky
Pepa Popper

Každá z pěti kapitol knihy Filipova nová 
dobrodružství je v omalovánkách zastou-
pena dvěma obrázky. Omalovánky obsahují 
grafomotorická cvičení.

24 stran, 21×30 cm, brožura 

Filipova prázdninová 
dobrodružství
Renata Kaminská, Pepa Popper

V tomto díle na děti čeká mnoho napína-
vých příběhů. Ve Velkoměstě se kamará-
dům podaří vyřešit nebezpečnou dopravní 
situaci. Při návštěvě zoo se Filip nezachová 
čestně, ale najde odvahu se omluvit. Nako-
nec si kamarádi zaletí s doktorem Přírodou 
do zátoky Dětských ostrovů, kde zažijí hned 
několik nebezpečných situací – na pískovišti 
objeví podivnou „hračku“, zjistí, že skákat 
do neznámé vody se nevyplácí, a poznají, 
že ne všichni dospělí to s nimi myslí dob-
ře. (Kniha je určena dětem v předškolním 
a mladším školním věku.) 

128 stran, 15,5×18 cm, vázaná 

Filipova prázdninová 
dobrodružství –  
pracovní sešit
Renata Kaminská, Pepa Popper

Pracovní sešit doplňuje knihu Filipova 
prázdninová dobrodružství. Představuje zá-
bavnou formou témata, která jsou obsažena 
v knize. Pracovní sešit obsahuje hry a úkoly, 
které pomáhají při rozvíjení grafomotoric-
kých dovedností dětí, ale podporují i čtení 
a logické myšlení.

36 stran, 21×30 cm, brožura

Filip na ostrově Šťastného 
života
Renata Kaminská, Pepa Popper

Další díl Filipových dobrodružství děti za-
vede na ostrov, který napadli Zlostníci. Filip 
a jeho přátelé chtějí obyvatelům ostrova po-
moci. Aby mohli Zlostníky vyhnat, potřebu-
jí najít pět vzácných truhlic a jejich poklady 
odevzdat náčelníkovi. Podaří se jim Zlostní-
ky přemoci? A co najdou v truhlicích?
Autorka vychází z Úmluvy o právech dítěte 
a s pomocí tajemného pokladu čtenářům 
vysvětluje, co znamená právo na život, svo-
bodu, ochranu, pomoc a vzdělávání. (Kniha 
je určena dětem v předškolním a mladším 
školním věku.) 

112 stran, 15,5×18 cm, vázaná 



Filip na ostrově Šťastného 
života – pracovní sešit
Renata Kaminská, Pepa Popper

Pracovní sešit navazuje na knihu Filip na 
ostrově Šťastného života. Děti si mohou 
v jednotlivých úkolech připomenout hlav-
ní témata knihy, zároveň se však naučí nové 
pojmy, procvičí si logické myšlení a také zá-
klady čtení a psaní. Jednotlivé úkoly cíleně 
posilují pozornost, paměť a schopnost řešit 
problémy. 

28 stran, 21×30 cm, brožura

Filipova prázdninová 
dobrodružství, Filip na 
ostrově Šťastného života – 
omalovánky
Pepa Popper

Omalovánky doplňují knihy Filipova prázd-
ninová dobrodružství a Filip na ostrově 
Šťastného života. Každý obrázek odkazuje 
a připomíná některé téma z knih, současně 
také rozvíjí grafomotorické dovednosti dětí. 

32 stran, 21×30 cm, brožura

Žirafí příběhy
V. & J. Spielvogelovy, Hana Jedličková

Příběhy dvou žirafích kamarádů, určené pro 
předškolní děti, nás zavedou do prostředí 
savany a akáciového hájku, který je domo-
vem žirafího stáda. Žirafáčci se vydávají na 
výpravy do okolí a s pomocí svých kama-
rádů překonají každé nebezpečí. Tato kni-
ha, doplněná milými ilustracemi, vede děti 
k tomu, aby poslouchaly své rodiče, uměly 
vycházet s druhými a vzájemně si pomáhaly.

84 stran, 23×27 cm, vázaná 

Žirafí příběhy – pracovní sešit 
Pravoslava Havelková, Hana Jedličková 

Pracovní sešit je vytvořen jako doplněk 
ke knize Žirafí příběhy. Děti si v něm ne-
jen připomenou příběhy z knihy, ale také 
si procvičí základní znalosti barev, tvarů, 
jednoduchých čísel, pozornost a motorické 
dovednosti. Součástí pracovního sešitu jsou 
i dvě skládanky. Pracovní sešit je určen dě-
tem předškolního věku.

36 stran, 23×27 cm, brožura

Smysly zvířat 1 – sluch, čich
Bronislava Hyvnarová,  
Alice Danielovská

V prvním díle knihy jsou představeny dva 
smysly – sluch a čich – a jejich obdivuhod-
ná funkce ve světě zvířat. Součástí knihy je 
arch s obrázky zvířat, které děti jako odpo-
věď na hádanky dolepují na ta správná mís-
ta. (Kniha je určena pro předškolní a mladší 
školní věk.)

68 stran, 16×18 cm, vázaná

Smysly zvířat 2 – 
zrak, hmat, chuť
Bronislava Hyvnarová,  
Alice Danielovská

Druhý díl knihy se zaměřuje na zbývající 
smysly zvířat, jejichž jedinečnost a funkč-
nost nepřestává udivovat děti i dospělé. Na 
základě úžasné rozmanitosti smyslů ve světě 
zvířat si malí čtenáři mohou uvědomit zá-
zrak toho, že dokážou vidět, cítit a chutnat. 

68 stran, 16×18 cm, vázaná

Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na osvětovou čin-
nost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesné-
ho, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví.

Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sympozia, tá-
bory, výstavy a výchovné zdravotní programy na základě zásad 

zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu.
Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na manžel-

ství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kouření.
Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezilidským 

vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových roz-
měrů života.

www.zivotazdravi.cz

Občanské sdružení Život a zdraví
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Neobyčejná dobrodružství 1
Radek Daniel, Lenka Procházková

Kniha představuje malé hrdiny – Vaška, 
Emu, Martina, Leu, Věru a mnohé další –, 
kteří se potýkají s různými problémy. Pou-
štějí se do zápasu s vysavačem, cestují me-
trem a vlakem na invalidním vozíku, po-
koušejí se osvobodit smutnou princeznu ze 
zajetí, zápasí se strašným Podpostelníkem, 
který po setmění vylézá ze svého úkrytu, 
a bez dovolení trhají u sousedů třešně. Ve 
zdánlivě obyčejných situacích zažívají ne-
obyčejná dobrodružství. (Kniha je určena 
dětem v předškolním a mladším školním 
věku.) 

63 stran, 15,5×18 cm, vázaná 

Neobyčejná dobrodružství 2
Radek Daniel, Lenka Procházková

V druhém díle se malí čtenáři mohou vy-
pravit s Romanem do pingpongového světa 
a zúčastnit se dramatického turnaje. S Len-
kou a Veronikou budou prožívat konec vel-
kého přátelství. V jednom malém království 
se setkají s králem Karlem, který je bude 
ohrožovat plastovým kladívkem. S branká-
řem Jindrou proniknou do zákulisí hokejo-
vého klubu a zakusí pachuť nespravedlivosti. 
A spolu s Jirkou a Monikou se pokusí pře-
mluvit mravence, aby vzali nohy na rame-
na, protože se k nim blíží zlověstný buldo-
zer. (Kniha je určena dětem v předškolním 
a mladším školním věku.) 

71 stran, 15,5×18 cm, vázaná 

Neobyčejná dobrodružství 3
Radek Daniel, Lenka Procházková

Třetí díl přináší další napínavé příběhy. 
Malí hrdinové se s odvahou vydávají za ta-
juplným zlodějem, který umí létat. Vnikají 
do cizí zahrady, kde rozbíjejí okno chatky, 
a z vlastní hlouposti se dostávají do pořád-
ného maléru. S láskou zachraňují život ma-
lému ptáčkovi a z touhy po pomstě ublíží 
svému kamarádovi. (Kniha je určena dětem 
v předškolním a mladším školním věku.)

64 stran, 15,5×18 cm, vázaná
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Detektiv Zack a záhada 
potopy
Jerry D. Thomas, Pepa Popper

Příběh o chlapci Zackovi, který se na dobro-
družné výpravě se svými rodiči po americ-
kém Utahu rozhodne zjistit informace o po-
topě. Navštíví Mamutí jeskyni a dinosauří 
hřbitov, objeví tajemné fosilie, zdolá vrchol 
národního parku a odhaluje stopu, kterou 
potopa zanechala v horninách. (Kniha je ur-
čena dětem středního školního věku.) 

136 stran, 11,5×17 cm, brožovaná

Detektiv Zack a ukradený 
artefakt
Jerry D. Thomas, Pepa Popper

Zackova cesta po Blízkém východě nabírá 
nečekaný směr. Ke skupině se připojí muž 
v červeném klobouku, přitom se někdo 
snaží ukrást výletníkům batoh s kamerou. 
Zack s výpravou navštíví horu Sínaj, kde se 
společně s kamarádem Achmedem snaží 
dopadnout zloděje a přijít na kloub podiv-
nému chování muže v červeném klobou-
ku. Je to snad on, kdo ukradl zlatou sošku 
z hrobky krále Tutanchamona a kdo čeká 
na příležitost, aby v nestřežené chvíli zmizel 
i s kamerou?

136 stran, 11,5×17 cm, brožovaná

7 + 7 x 7 
Stanislav a Marcela Bielikovi

Sedm příběhů, sedm témat na sedm týdnů. 
Dobrodružné příběhy z různých koutů světa 
zavedou děti na tichomořské ostrovy, do in-
dických pralesů, ale i do světa jejich vrstev-
níků. Tyto příběhy vyprávějí o odvaze lidí, 
kteří se zapsali do historie – ať už žili v dáv-
né minulosti či současnosti. (Kniha je urče-
na dětem středního školního věku.)
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