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Pohádková lampička / František Nepil ; 

ilustroval Jan Kudláček. 

Praha : Knižní klub, 2014. – 2. vyd. – 56 s. 

ISBN 978-80-242-4002-2 

 

Nové vydání půvabné knížky Pohádková lampička 

přináší pohádkové příběhy oblíbeného českého 

spisovatele a vypravěče, které vynikají laskavým 

humorem a krásným poetickým jazykem. Autor se 

při psaní nechal inspirovat postavami a postavičkami jihočeského venkova. 

První vydání získalo v roce 1993 cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského 

čtenářství.  

 

 

 

 
Fotbal s Fandou / Ivona Březinová ; ilustrace 

Helana Zmatlíková.  

Praha : Artur, 2014. – 1. vyd. – 111 s. 

ISBN 978-80-7483-026-6 

Druhák Láďa je nadšeným fotbalistou. Sní o tom, že 

se jednou stane slavným fotbalovým útočníkem. Ale 

ví, že pro svůj sen musí něco udělat. Proto vstoupí do 

oddílu a začne tvrdě trénovat. Jenže pak se začnou 

objevovat ty podivné kruhy. Vždycky jsou tři. Co to 

má znamenat? Podaří se Láďovi a jeho kamarádům tuhle záhadu rozluštit?  



 

 

 
Jupí, jdeme do světa! / Hermína Franková ; 

ilustrovala Lucie Dvořáková. 

Praha : Simuraka, 2014. – 1. vyd. – 127 s. 

ISBN 978-80-905799-0-3 

Nad lékárnou visí krásná mořská panna a protější 

módní salón zase střeží dřevěný Turek. Oba by se 

chtěli dozvědět plno věci. Třeba jaké to je smát se až 

se třesou stojatky nebo mít hlad jako paní švadlena, 

která věčně drží dietu. Proto by se potřebovali trochu rozhlédnout po světě. 

Jednoho dne se jim přání splní. Na svých toulkách poznají, co je děsný strach, 

ale také jak vypadá noční mejdan a spřátelí se s nebojácným lékařem v důchodu, 

a mnoho dalšího. Kromě toho se dozvědí, co mají ve svém znaku města Tábor, 

Třeboň, České Budějovice, Český Krumlov, Horní Planá, Vodňany, Písek, 

Blatná, Milevsko, Bechyně, Jindřichův Hradec, Soběslav. 


