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Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 
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Houbový mužíček / Miloš Kadlec ; ilustrovala 

Andrea Švolíková. 

Praha : Argo, 2015. – 1. vyd. – 80 s. 

ISBN 978-80-257-1533-8 

 

MUDr. Miloš Kadlec (1950) je profesí lékař 

a pohádky z lesa původně vyprávěl své dcerce a jejím 

kamarádům v létě na chatě, o řadu let později je rádi 

poslouchali jeho vnuci. Klouzek, bedla, hadovka, 

hořčák, hříbek, helmovka… Všechny vymyslel 

a vytvořil Houbový mužíček. Nevěříte? V knížce se to 

dozvíte. Krátké příběhy jsou úsměvné a vlídné, pohladí před spaním, rozveselí 

za deštivého dne. A po lese choďte tiše a mějte oči dokořán – možná potkáte 

Šišáka, zahlédnete Pařezníka, anebo dostanete pusu od Jahodové panenky. 

 

 

Statečný Zeb / Eva Bešťáková ; ilustrovala Dagmar 

Ježková. 

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 142 s. 

ISBN 978-80-00-03952-7 

 

Jednou za svítání se v savaně pod rozložitou akácií 

narodil černobíle pruhovaný hřebeček Zeb. Jakmile se 

rozkoukal, začala ho máma Badu učit všemu, co musí 

znát zebra, aby se jí v divoké přírodě dobře žilo. 

Volnost a bezstarostnost zvídavého mláděte však brzy 

ukončí lovci – Zeba chytí a odvezou daleko pryč. Tak 

začíná předlouhá a strastiplná Zebova cesta. Vrátí se 

někdy statečný Zeb domů? Příběh o malé zebře přináší nejen napínavé 

vyprávění, ale i spoustu zajímavostí o africké přírodě a životě divokých 

zvířat. 
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Stříbrné dobrodružství / Eduard Petiška ; 

ilustrovala Lucie Dvořáková. 

Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 158 s. 

ISBN 978-80-242-4913-1 

 

Bertík si nic nepřeje víc než kamaráda, kluka, jako 

je on. Maminka, tatínek ani babička na něj nemají 

čas, pořád mají na práci něco důležitějšího. 

K Bertíkovu překvapení se náhle objeví Robin, který 

přichází ze stříbrného oblaku, na němž přebývají 

všechna přání. V tu chvíli se Bertíkův život začne 

jako kouzlem měnit k lepšímu a Bertík se náhle dokáže vypořádat s Mstitelem, 

který ho šikanuje, i s posměváčky ve škole. A co teprve když ho Robin vezme 

s sebou na stříbrný oblak… 


