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Tajemství staré pumpy / Eliška Fojtová ; 

ilustrovala Anna Mastníková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 62 s.  

ISBN 978-80-00-04535-1 

 

Jednoho dne se Markétce splní sen - získá skutečný 

domov. Doposud žila v dětském domově a teď má 

konečně rodiče, staršího bratra i babičku. Co chtít 

víc? Ale v babiččině krásné zahradě je stará pumpa. 

Když jednou holčička zapumpuje a bezděky vysloví 

ta správná slova, objeví se kulaťoučký skřítek. A ten 

jí nabídne splnění pěti přání. Co si jen asi bude Markétka přát?  

 

 

 

Oslík Šedé kopýtko / Eva Bešťáková ; ilustrovala 

Dagmar Ježková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 130 s. 

ISBN 978-80-00-04525-2 

 

Oslík Šedé kopýtko žil u lakomého sedláka, který ho 

jen dřel a nechoval se k němu hezky. Oslík dlouho 

poslušně pracoval, ale když ho jednoho večera 

zachráněný majitel nechal hladového stát u rokle, 

utekl. Šedé kopýtko potkal hodného kouzelníka 

Matyáše a od té chvíle putovali společně. Jejich cesta 

byla daleká a dobrodružná, ale ukázalo se, že i „hloupý“ osel může mít velké 

srdce a odvahu. Autorka vypráví příběh oslíka núbijského, který má divoké 

prapředky, o nichž se se tvrdí, že na rozdíl od somálských oslů už v přírodě 

vyhynuli. Dlouho je nikdo neviděl, ale co když přece jen ještě někde žijí? 
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Knihovnické pohádky / Zuzana Pospíšilová ; 

ilustroval Michal Sušina. 

Praha : Bambook, 2016. – 1. vyd. – 104 s. 

ISBN 978-80-271-0050-7 

 

S touto vtipně ilustrovanou knížkou poznáte 

knihovnu z úplně nové stránky. Seznámíte se se 

skřítky knihovníčky, vysvobodíte zakletou 

knihovnici, budete svědky toho, jak se z čarodějnice 

stane vášnivá čtenářka, a možná se i dozvíte, jak 

vznikla první kniha. Jistojistě se však utvrdíte 

v tom, že knížky jsou výborní kamarádi, se kterými 

nikdy nehrozí nuda. Tak pěknou zábavu s Knihovnickými pohádkami. 


