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Borůvky na prodej / Alena Čálková ; ilustrovala 

Anna Mastníková. 

Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 58 stran. 

ISBN 978-80-00-04096-7 

 

Příběh o přátelství a vzájemné pomoci. Uprostřed 

městečka pod třemi javory si Márinka rozložila 

stánek s borůvkami. Nevěděla, že z protějšího 

domu ji pozoruje jiná holčička - Rozárka. Ta se 

jednoho odpoledne rozběhla k stánku nakupovat. 

Od té chvíle měli všichni v domě každý den borůvky a v chaloupce u lesa zase 

velkou radost z prodeje sladkých plodů. Tak začalo kamarádství Rozárky 

a Márinky. Ale ani jedna netušila, že jednou budou mnohem víc, než jen 

kamarádky. 

 

 

 

 

Záhada prázdné zvonice / Zuzana 

Pomykalová ; ilustrovala Sylva Francová. 

Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 47 stran. 

ISBN 978-80-00-04038-7 

 

Ze zvonice kostela jednoho dne zmizel zvon 

Kryšpín. Zároveň se ve škole, kam chodí malý 

Matyáš, rozdrnčely všechny školní zvonky a ne 

a ne přestat. Přestanou prý, až se Kryšpín zase 

vrátí na věž. A tak se Matyáš s dědou zvoníkem 

a místním školníkem vydávají na dobrodružnou 

záchrannou výpravu lodí do Hamburku. Tam 

totiž Kryšpínova stopa mizí… Podaří se jim ztracený zvon najít? 

 

 



 

 

 

 

Ostrovní přátelé / Blanka Čapková ; 

ilustrovala Zdenka Krejčová. 

Praha : Albatros, 2015. – 1. Vydání – 64 stran. – 

ISBN 978-80-00-04077-6 

 

Lora jezdí s tatínkem každé prázdniny na 

ostrůvek do Chorvatska. Tohle léto sotva připluli 

a táta si při pádu ze skály poranil kotník. Tatínek 

musí ležet, a tak má Lora dovoleno chodit na 

výpravy sama se starším kamarádem Vladanem. 

Lora touží prozkoumat jeskyni, kam ještě loni nesměla… Děti objeví krabici 

a v ní starý německy psaný sešit. Lora německy umí, protože její maminka je 

Němka, a tak zjistí, že je to válečný deník, který psala holčička na útěku. 

Napínavý příběh o hledání i vzrušující příběh z deníku se nakonec nečekaně 

prolnou. 

 

 

 
 

 

Kája a Oliva vychovávají chůvu / Annie 

Barrowsová ; přeložila Petra Potůčková.  

Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vydání – 128 

stran. – ISBN 978-80-204-3108-0 

 

Oliva právě zjistila, že jí rodiče nechávají na celé 

odpoledne v péči Hany, její otravné starší sestry. 

Co si počne? Má potichu sedět na gauči 

v obývacím pokoji a ani nedutat, nebo si má radši 

vyrobit provazový žebřík a utéct oknem. To je ale 

hloupá otázka. Oliva potřebuje kus provazu, 

potřebuje skrýš, ale ze všeho nejvíc potřebuje 

sehnat Káju. Když jsou totiž spolu, dokážou si 

i se špatnou chůvou v patách užít spoustu legrace. 

 

 

 



 

 

Ondráškova abeceda / Lenka Kosková 

Třísková ; ilustrovala Andrea Tachezy.  

Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vydání – 174 

stran. – ISBN 978-80-204-3690-0 

 

Jak se má Anička učit číst, když písmena ve 

slabikáři neustále poskakují? Malý Ondrášek 

chce pomoci, a proto si jedné noci na slabikář 

tajně posvítí. Stane se, co neplánoval – slabikář 

ho pohltí. Naštěstí se Anička přidá dřív, než 

Ondrášek úplně zpanikaří. Cesta z nečekaného 

dobrodružství vede přes svět slabik. Jenže písmenka ovládla stránky slabikáře 

a zpátky do slabik se jim vůbec nechce. Děti musí překonat strach i předsudky, 

projít tmou i vichřicí a zapojit veškerý svůj důvtip, aby se ráno znovu setkaly 

s tatínkem a maminkou. 


