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Padavka a bezva pes / Hermína Franková ; 

ilustrovala Zdeňka Krejčová. 

Praha : Simuraka, 2016. – 1. vyd. – 112 s. 

ISBN 978-80-905799-1-0 

 

Žil jednou jeden pes a ten se jmenoval Nipper. Podle 

dochovaných zpráv byl tenhle pes pěkný rošťák. Ale 

moc rošťáren si neužil, byl na světě v době, kdy se psům 

rošťárny zakazovaly. Ve stejné době žil malíř jménem 

Francis Barraud a ten se rozhodl psa Nippera nakreslit. 

Udělal to. A tak žije pes Nipper dodneška na nálepkách 

gramofonových desek. Ale malíře napadlo, že si jen tak pro sebe nakreslí 

všechno, co by pes mohl vyvádět, kdyby právě nežil v té přísně době. Moc se 

tím bavil. 

 

 

Ztracený aeroplán / Pavel Valach ; ilustroval Juraj 

Martiška. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 200 s. 

ISBN 978-80-00-04426-2 

 

Prázdninové dobrodružství tří dětí v městečku Jahodov. 

Jakub má rád letadla, ale zatím má jen jedno, které je 

polámané a vyspravené leukoplastí. Klára je chytrá 

a všechno ví, neboť ve škole sedí v první řadě. A tomu 

třetímu se říká Bidlo - ničemu nerozumí, do všeho se 

hrne, ale je to dobrák od kosti. Společně mají touhu 

létat. Ale kde vzít opravdové letadlo? Kamarádi si ho koupí! Že to nejde? Ale 

jděte, děti neznají slovo nejde. Městečko Jahodov totiž skrývá jedno velké 

tajemství... 
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Pohádky na hraní / Gianni Rodari ; ilustroval 

Adolf Born ; přaložil Ondřej Vimr. 

Praha : Knižní klub, 2016. – 1. vyd. – 128 s. 

ISBN 978-80-00-04368-5 

 

Už jste viděli psa, který neumí štěkat? A co teprve 

kocoura, který sám cestuje vlakem a vypadá jako 

vážený majitel továrny? Ve světě se dějí zvláštní 

věci! Své o tom vědí i v Miláně. Od té doby, co 

místním obyvatelům pršely z nebe klobouky, už se 

ničemu nediví. Svět je přece místo jako dělané pro 

všemožné podivnosti a dobrodružství, stačí popustit 

uzdu fantazii. O tom všem se dozvíte v této pohádkové knize. Známé příběhy, 

převyprávěné moderním způsobem dle autorovy představivosti, doplňují 

pohádky zcela nové, ale neméně půvabné. 


