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Jak písmenka stromovala na bydláku / 
Kateřina Závadová ; ilustrace Jiří Votruba.  

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 62 s. 

ISBN 978-80-04196-4 

 

Pan Antonín a písmenko A nemají kde bydlet, 

domeček jim odplaval po řece při divoké jarní 

povodni. Naštěstí je léto, a tak můžou stanovat. 

Zkusí spát pod širákem nebo nocovat v týpí 

s písmenkovými indiány, ovšem žádná sláva to 

není. A tak se kamarádi rozhodnou, že si 

postaví dům v koruně stromu! Písmenka S a P pomáhají, a když je dílo hotovo, 

tak se všichni radují. Ale někdo jim tu radost chce za každou cenu pokazit. 

Knížka je tištěné výrazným písmem a širokým řádkováním. 

 

 

 

 

Polštářová válka / Josef Brukner ; 

ilustrovala Helena Zmatlíková.  

Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 44 s. 

ISBN 978-80-00-04387-6 

 

Knížka obsahuje soubor osmi 

veršovaných pohádek pro děti. Dozvíte se, 

proč ze všech válek je nejlepší ta 

polštářová, jak se lesní roh naučil troubit 

a jak to bylo s horou Říp. Nebo si raději 

přečtete pohádky o létající košili a knížce, 

která se spletla? A co by bylo, kdyby nic nebylo? To vše se děti dovědí v knize 

Josefa Bruknera. 



 

 

O Záhořovi a prasátku s kníry / Ivan 

Binar ; ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 38 s. 

ISBN 978-80-00-04209-0 

 

Příběh jednoho neobyčejného přátelství mezi 

fousatým prasátkem a bezzubým tygrem. Záhoř 

je milé pruhované prasátko, které to nemá. na 

světě vůbec jednoduché. Nejdřív se málem 

nenarodilo, pak mu narostly kníry, a ještě ho 

ulovil strašlivý, i když skoro bezzubý tygr, pan Sibiřský. Ale protože jsou 

pruhovaní, tak se ti dva spolu nakonec spřátelí, a dokonce udělají kariéru 

u irkusu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rána pana Půlpána / Stanislava Reschová 

; ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 78 s  

ISBN 978-80-00-04321-0 

 

Pan Půlpán je pěkný polpeta a nešika. Každý 

den jde ven, ale kam vstoupí, na co sáhne, kde 

s radostí pomůže, tam nastane pohroma. A to 

hned po ránu! Tenhle pán je nejen pěkný 

popleta, ale navíc ví všechno nejlíp. Zkrátka – 

nuda s ním rozhodně není. Knížka Stanislavy 

Reschové je určena čtenářům od devíti let. 

 

 

 

 



 

 

 

Já nikdy nelžu / Helena Žižková ; 

ilustrovala Magda Veverková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 58 s  

ISBN 978-80-00-04316-6 

 

Barča je holka, která miluje dobrodružství, má 

věčně rozježené vlasy, nemá ráda sukně a leze 

odvážně po stromech. Má jedinou kamarádku, 

Elvíru, která ale je – neskutečná. Léto znamená 

pro Barču ráj, celé dny lítá venku. To letošní je 

jedno velké dobrodružství. Trochu nebezpečné, 

trochu bázlivé, hodně překvapivé. 

Knížka je určena dětem od osmi let. 

 

 

 

 

Klementýnka a jarní výlet / Sara 

Pennypackerová ; ilustrovala Marla Frazeová ; 

přeložila Eva Kadlecová. 

Brno : CPress, 2016. – 1. vydání – 158 s. 

ISBN 978-80-264-1025-6 

 

Třeštidlo Klementýnka je najednou ve srovnání 

s ostatními úplně normální. Když totiž přišlo 

jaro, celé město se tak trochu zbláznilo. Tak 

například Margareta začala být ještě víc 

margaretovská, běhá po světě a všechno drhne 

a leští, dokud to nesvítí. A leští i věci, jako dveře 

od výtahu nebo parkovací automaty na ulici. 

Klementýnce dělá těžkou hlavu plánovaný 

společný oběd se čtvrťáky na školním výletě. Margareta jí neustále připomíná 

jejich pravidlo, že při jídle se nesmějí vydávat žádné zvuky. Při otázce, co se 

stane, když někdo udělá nějaký zvuk, zbledla a roztřásla se, jako by odpověď 

byla příliš strašlivá, než aby se dala vyslovit nahlas. Klementýnka se ale jako 

vždy vyrovná se všemi pravidly po svém. 


