
Kluci, lumpárny, starosti a dobrodružství - tohle nejsou žádní poseroutkové! 

Boříkovy lapálie 
Steklač, Vojtěch 
Veselé i napínavé příhody, které prožívá parta čtyř pražských kluků. 

Nové Boříkovy lapálie 
Steklač, Vojtěch 
Nová dobrodružství povedené čtveřice kamarádů. Dají se dohromady se strýcem 

Chrobákem, takže o dobrodružství a katastrofy je postaráno. 

Pekelná třída & spol. - Magnetický mobil 
Steklač, Vojtěch, 
Kluci už jsou studenty elitního gymnázia a mají prázdniny. Tráví je druhý měsíc na palubě 

hausbótu, kde má ostatně sídlo jejich detektivní kancelář. Postupně řeší zapeklité případy a 

získávají tak zasloužený věhlas... Příběh úzce navazuje na patnáctý svazek ediční řady 

Kompletní Boříkovy příhody - Zlatou kreditku. 

Pekelná třída & spol. - Souboj v Dračí jeskyni 
Steklač, Vojtěch, 
Bořík, Aleš, Mirek a Čenda. Parta kluků z pražských Holešovic zdolává všemožné překážky 

nejen ve škole a doma s rodiči, ale rozhodne se, že si najdou a zařídí novou klubovnu. A 

naskytne se jim příležitost opravdu královská – nepůjde totiž o ledajakou klubovnu, ale 

rovnou o jeskyni! Ani klubovnu však nelze získat mávnutím proutku – kluci si ji budou muset 

vybojovat. Soupeř je mnohem prohnanější, než se původně zdá. 

Jak jsme se učili slušně nadávat 
Steklač, Vojtěch 
Sedm nových příběhů čtyř nerozlučných kamarádů, Boříka, Čendy, Mirka a Aleše, které se 

odehrávají na různých místech. 

Čenda & spol. 
Steklač, Vojtěch 
Volné pokračování příběhů Boříka a jeho party. Hlavní postavou klukovských příhod je 

nenápadný Čenda, který projeví odvahu a rozhodnost. 

Jirka postrach rodiny 
Crompton, Richmal, 
Jedenáctiletý Jirka je postrachem pro rodiče i sourozence. Když dojde k nějakému maléru, je 
v tom vždycky Jirka. 
 
Zase ten Jirka! 
Crompton, Richmal, 
Nový výbor humorných povídek o jedenáctiletém Jirkovi, který srší energií a nejbláznivějšími 
nápady. 
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Jirka v hlavní roli 
Crompton, Richmal, 
Veselé historky prostořekého Jirky Browna, který se do každodenních dobrodružství vrhá s 

nejlepšími úmysly, a není prý jeho vinou, že se pokaždé něco zvrtne. 

Jirka za školou 
Crompton, Richmal, 
Jirka Brown si prostě nedá pokoj! Tentokrát uspořádá 'chrtí dostihy', unese sousedovic 

dcerku a dokonce se mu podaří i 'začarovat kouzelníka'. A spolu s kamarády nezahálí ani o 

prázdninách, ani o Vánocích. Zkrátka a dobře, stane-li se v širokém okolí něco 

neočekávaného, je za tím zaručeně vždycky Jirka. 

Jirka na stopě 
Crompton, Richmal, 
Jirka se tentokrát vydává po stopách různých záhad, které vedou k překvapivému odhalení. 

Kromě toho s pomocí kamarádů vyzraje na Laneány a přispěje k podivuhodným zápletkám 

na maškarním bále. 

Jirka napravuje křivdy 
Crompton, Richmal, 
Čtyři jedenáctiletí kluci z malého anglického městečka hledají tentokrát inspiraci pro svá 

dobrodružství v dávné historii. Slavný příběh krále Artuše a rytířů kulatého stolu přizpůsobí 

díky Jirkově nevyčerpatelné fantazii vlastním potřebám a za mírný poplatek jsou ochotni 

napravovat cizí křivdy. 

Jirkův perný den 
Crompton, Richmal, 
Další příhody svérázného, a přece tolik normálního kluka. Opět se setkáte s jeho partou 

Psanců, se psem Šeredou, sestrou Ethel, rodiči a řadou jejich hostů. 

Mikuláš a jeho přátelé 
Goscinny, René, 
Úsměvné klukovské příběhy malého školáka a jeho kamarádů. 
 
Nové Mikulášovy patálie - 2 Sváteční oběd 
Goscinny, René, 
Kniha dosud nevydaných příběhů malého Mikuláše, které po letech objevila v otcově 

pozůstalosti Anne Goscinnyová. 

Mikulášovy průšvihy 
Goscinny, René, 
Další díl příběhů rošťáka Mikuláše a jeho spolužáků a kamarádů. 
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Malý Mikuláš - Červený balónek a jiné příběhy 
Goscinny, René, 
Dosud nepublikované příběhy s novými akvarely Jeana-Jacquese Sempého vycházejí v 

dárkové podobě. Nové příběhy dnešní školáky zaujmou stejně jako generaci jejich rodičů, 

kteří si oblíbili Mikulášovy patálie. Příběhy přeložila Tamara Sýkorová, překladatelka všech 

Mikulášových příběhů, a dokonale vyjádřila klukovskou, výstižnou a zároveň stručnou mluvu. 

Mikulášovy prázdniny 
Goscinny, René, 
Úsměvné klukovské příběhy malého školáka na prázdninách u moře. 

Tajný deník Adriana Molea 
Townsend, Sue, 
Hrdinou novely je chlapec, který ve svém deníku líčí osudy své rodiny i dění v anglické 

společnosti na počátku 80. let. 

Knoflíková válka - román mého dvanáctého roku 
Pergaud, Louis, 
Usměvavý příběh o dětských půtkách, taškařicích a veselých i smutných příhodách, o 
specifickém světě bezstarostného dětství. 
 
Dobrodružství Toma Sawyera 

Twain, Mark, 

Jeden z nejlepších románů klasika americké literatury. Líčí dobrodružství chlapců, žijících v 

malém americkém městečku v polovině minulého století. 

Dobrodružství Huckleberryho Finna 

Twain, Mark, 

Klasický humoristický román o dobrodružstvích dvou chlapců, do kterých autor vtělil své 

vzpomínky na mládí prožité na americkém jihu. 

 
Úžasný deník 
Pichon, Liz 
Nečtěte to, jestli jste… 1. moje nevrlá sestra Delia (grrr) 2. Marcus Meldrew (což je idiot) 3. 

paní Worthingtonová, která má knír (je těžké na něj NEZÍRAT) Jmenuju se Tom Gates. Když 

mě učitelé zrovna nesledujou slídivým pohledem, baví mě kreslit obrázky a vymýšlet, jak 

bych mohl co nejvíc lézt na nervy Delii. 

Úžasný deník - geniální nápady (většinou) 
Pichon, Liz 
A je to tady zase – právě jsem dostal naprosto geniální nápad! Což se mi stává každou chvíli. 

Marcus si taky myslí, že má dobré nápady, ale... většinou to stojí za houby. Když pak přijde 

strejda Kevin s tím, že je machr úplně na všechno, táta se netváří zrovna v pohodě. 
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Úžasný deník - naprosto fantastický (skoro ve všem) 
Pichon, Liz 
Tom Gates je naprosto fantastický, a to naprosto ve všem (teda skoro).Vážně se moc těším 

na školní výlet se sportovními aktivitami (pokud zvládnu najít přihlášku… kam já jí jenom dal). 

Delia taky chce, abych jel. Jaké překvapení! "Ty jsi ještě tady?", ptá se pořád dokola. 

Úžasný deník - super hustý výmluvy! 
Pichon, Liz 
Dostat se na první místo tabulky zlatých hvězdiček třídního učitele Fullermana je trochu 

ošidné. Především kvůli následujícím okolnostem: 1. Marcus Meldrew je podlý darebák, 

který podle mě nemá za lubem nic dobrého. 2. Bolí mě zub. 3. V jednom kuse mě rozptylují 

zajímavé činnosti. 

Úžasný deník - všechno je fakt šílený 
Pichon, Liz 
Můj život se tak trošku zkomplikoval a můžou za to dobré i špatné zprávy. Ty dobré: 1. 

Přihlásili jsme Derekova psa Kohouta na místní výstavu, takže (pro změnu) nesmrděl a byl 

čistý. 2. Moje skvělé zpívání přivádí Delii k šílenství. O-ou, teď ty špatné: 1. Babička Mavis 

chce něco uvařit na moje narozeniny. To bude totální katastrofa! 2. Marcus Meldrew mě v 

jednom kuse štve, protože je strašlivý tanečník. 

Kopyto, Mňouk a akta X 
Švandrlík, Miloslav, 
Knížka vám přiblíží dosud největší akci v Posázaví, kde se objevily záhadné žluté žížaly. 
Zároveň s nimi nejrůznější agenti vysokých hodností a samozřejmě i nerozlučná dvojice žáků 
zdejší školy. 
 
Kopyto, Mňouk a náměsíčníci 
Švandrlík, Miloslav, 
Již jedenadvacáté humorné vyprávění o nerozlučné dvojici kluků z Posázaví. 

Kopyto, Mňouk a konec světa 
Švandrlík, Miloslav, 
Další humoristická kniha líčí neuvěřitelné příhody dvojice detektivů z Posázaví. 
 

Žil jsem jako kniha 

Tashjian, Janet, 

Derek navíc nenávidí čtení a knížky. Ale na táboře ho nečeká zdaleka jen otrava. Najde si 

nové kamarády, zažije spoustu dobrodružství, a dokonce odhalí i jedno hrozivé rodinné 

tajemství!První z řady knih plných legrace a obrázků. 

Velkej frajer Nate je prostě třída 

Peirce, Lincoln, 

Na scénu přichází frajer Nate, který by chtěl být stejně vtipný, báječný a oblíbený jako Greg 

Heffley. Nepochybuje o svém předurčení k podobně famózní budoucnosti a svou hvězdnou 
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kariéru začíná s prachovkou, kterou se snaží rozesmát věčně vážného učitele, a pokusem o 

překonání rychlostního rekordu v pojídání zelených fazolek. 

Můj nejhorší školní rok 

Patterson, James, 

Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok v nové škole. Pro nováčka je to noční můra, než 

pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská nařízení. Zvlášť když má Rafe na angličtinu dračici, 

která na něj dští oheň, a v tělocviku ho mučí kulturista. 

Darebák David 

Simon, Francesca 

Veselé příběhy nenapravitelného darebáka Davida, jeho vzorného bratříčka Vítka, jejich 

zoufalých rodičů a spousty dalších dětíVeselé příběhy nenapravitelného darebáka Davida, 

jeho vzorného bratříčka Vítka, jejich zoufalých rodičů a spousty dalších dětí. 

http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/139769
http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/23389

