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Projekt pes (smečka) / Lucie Hlavinková ; 

ilustrovala Sylva Francová.  

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

ISBN 978-80-00-04782-9 

 

Jenda konečně dostal vytouženého psího 

kamaráda. Na vlastní kůži se přesvědčí, že mít 

psa není jenom zábava, ale taky venčení, 

výcvik, povely… Důležité je nebýt na všechno 

sám. Jako Mirek, Jendův spolužák ze školy, 

kterému se neustále posmívají starší kluci. Ale 

Jenda má plán, jak mu pomoct. Samozřejmě 

v něm nemůžou chybět psi. A ani Monika, Jendova nejlepší kamarádka, trochu 

zapomnětlivá Jendova babička nebo bratranec Robin. Protože smečka je základ, 

to ví přece každý! 

 

 

Do třetice / Zuzana Pospíšilová ; 

ilustrovala Eva Chupíková. 
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 110 s.  
ISBN 978-80-00-04819-2 
 
Říká se do třetice všeho dobrého… Trojka je 
totiž v pohádkovém světě magické číslo. 
Vzpomeňte na tři zlaté vlasy děda Vševěda, 
tři sudičky, tři úkoly, které musí princ splnit, 
aby získal vytouženou princeznu… A mohli 
bychom ještě pokračovat. Ale abychom 
potkali magickou trojici, nemusíme nutně do 
pohádky. Co třeba prarodiče, rodiče a děti? 
Když spolu umějí vycházet, je to přece taky 

pohádka. A právě o nich a pro ně jsou nové pohádky Zuzany Pospíšilové, 
určené ke společnému čtení všech tří generací. 



 
 

Malostranská psí zima / Pavla Skálová 

; ilustrovala Martina Skala.  Praha : 

Albatros, 2017. – 2. vyd. – 68 s. ISBN 978-

80-00-04829-1  

  

Jmenuje se Fanča a je to stará, moudrá 

psice mopsice. Tři holky, dvě mopsí 

a jedna kočičí – perská kočka žijí s Naší ve 

starém domě u řeky, kde se říká „na 

náplavce“, blízko ještě staršího mostu. 

Všeho, co se děje kolem nás, si bedlivě 

všímají a zapisují si to za svoje černá 

ouška. Budu vám vyprávět, jak to na Malé 

Straně, ve starém domě a na náplavce, 

chodí v zimě. To budete koukat, co se tam všechno může stát.  

  

 
 

 

 

Sedmero pohádek / Miroslav Žák ; 

ilustrovala Zdenka Krejčová. 
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 125 
s.  
ISBN 978-80-00-04823-9 
 
Sedm pohádek přináší vyprávění 
o nebojácné Aničce a lakotném 
statkáři, o Honzovi a čaroději, Jankovi 
a  pokladu i o moudrém ševci či 
odhodlaném Jiříkovi. Josek přechytračí 
sám sebe a Vojtovi zkříží cestu 
nešikovný čert. Chudí mládenci 
a princové se tak vydávají za humna 

i do světa, aby prokázali svou chytrost a statečnost a získali spravedlnost. 
I děvčata jdou srdnatě vstříc všemožným nástrahám. A jelikož ne všichni 
jsou stejní a každý projde různým protivenstvím, jsou i pohádkové příběhy 
rozmanité. 


