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Kam se poděl Jeníček / Ivan Binar; 

ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková.  
Praha : Knižní klub, 2016. – 1. vyd. – 80 s. 
ISBN 978-80-242-5580-4 
 

Jeníček má hlavu plnou starostí. Jeho rodiče 

odjeli na sympózium do Vídně a kdoví co se 

na takovém sympóziu dělá? Jeho sestra Marie 

by si nejraději jenom četla a on ji nesmí rušit. 

A chůva Kateřina má myšlenky jen pro lesníka 

Kozumplíka. Kdo ale může vědět, zda 

Kozumplík není čert? Jeníček si tím jistý 

nebyl. Nebezpečí přece číhá na každém kroku: třeba od psa Tobíka, na kterého 

má alergii, nebo třeba od tmy, která přichází vždycky večer. Humorný příběh 

pro čtenáře od šesti let, doprovodila barvitými ilustracemi Eva Sýkorová-

Pekárková. 

 

 

 

Pojekt pes (ten můj) / Lucie Hlavinková ; 

ilustrovala Sylva Francová.   

Praha : Albatros, 2017. – 7. vyd. – 70 s.  

ISBN 978-80-00-04636-5 

 

Jenda má na světě jen jedno veliké přání – 
mít psa. Jenže jeho rodiče jsou zásadně proti. 
Jediný, kdo ho chápe, je babička, které se už 
ale všechno tak trochu plete. A tak s pomocí 
kamarádky Moniky, jejíž máma cvičí 
asistenční psy, vymyslí rafinovaný plán, aby 
rodičům dokázal, že psi můžou být strašně 
užiteční. Způsobí tak celou řadu absurdních 

situací, a možná, možná nakonec přece jen dostane svého vytouženého psa. 



 

 

 

Táta za tři skleněnky / Lenka 

Rožnovská ; ilustrovala Radana 
Přenosilová.  
Praha : Albatros, 2017 – 1. vyd. – 108 s. 
ISBN 978-80-00-04610-5 
 
Existuje nějaký recept na tátu? Malý Ondra 
žije jen s maminkou a babičkou, tátu nemá, 
a to ho trápí. Jeho kamarádka Anička má 
tatínky rovnou dva. A tak se jednoho dne 
rozhodne, že si tátu zkrátka opatří. To 

přece nemůže být tak složité… Stačí jen zajít do lékárny, přinést tam ten 
správný recept, a je to. Anebo ne? Vtipný příběh pro začínající čtenáře 
o tom, že když se chce, všechno jde… 
 
 

 

 

 

 

Brontík : kamarád z pravěku / Thomas 

Brezina ; ilustroval Pablo Tambuscio ; 

přeložila Blanka Mizerová.  

Praha : Fragment, 2017 – 1. vyd. – 76 s. 

ISBN 978-80-253-3087-6 

 

Takového domácího mazlíčka jen tak někdo 

nemá! Když si dvojčata Týna a Tobík vyrazila 

se strýčkem Norbertem do hor na lyže, jistě 

netušila, že najdou zmrzlé dinosauří mládě. 

A už vůbec by je nenapadlo, že když ho 

odnesou do hotelu, tak rozmrzne a probudí se 

k životu. Brontík brzy porozumí lidské řeči 

a dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat. Týně a Tobíkovi je jasné, že 

s takovým domácím mazlíčkem se už nikdy nebudou nudit. 



 

 

Víly nevíly: než zazvoní / Kiki 

Thorpeová ; ilustrovala Jana Christyová ; 
přeložila Eva Kadlecová. 
Brno : CPress, 2017. – 1. vyd. – 100 s. 
ISBN 978-80-264-1042-3 
 

Další dobrodružství s vílami ze Země Nezemě 

začíná vírou, ale přátelství je dovede zpátky 

domů. Katka touží po dobrodružství a vzrušení. 

Mia zbožňuje šaty, růže a vůbec všechno 

krásné. Linda sní o tom, že dokáže mluvit se 

zvířaty. Gábi věří na víly víc než kdokoli jiný. 

Je první školní den a Gábi se nemůže dočkat, až 

bude všechno vyprávět vílím kamarádkám. Dokonce si našla novou kamarádku, 

která miluje víly stejně jako ona. Ale co si naše Víly Nevíly počnou, když se 

jedna z víl ztratí v Gábiině nové školní třídě? Knížka pro malé čtenářky od 

sedmi let. 


