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Anotace 
Kolektiv Básničky a 

písničky 
dobrého pejska 

Books & Pipes 
Publishing 

2019  Básnická knížka pro děti.Legendární básnická knížka Hynka Viléma Dobrý 
pejsek pro kokínko přeskočí i přes hovínko byla konečně zhudebněna! Potěší 
nejen děti předškolního i školního věku, ale také jejich rodiče. Obsahuje výbor 
básní ze dvou autorových sbírek, Neslušné básničky a Lamy jsou tlamy aneb 
jazykoLAMY. Přestože kniha nese podtitul „neslušné básničky“, jde knížku 
milou a laskavou, probouzející u dětí chuť k hraní si se slovíčky, k laškování s 
jejich významy a experimentování s rytmem. Některé básničky téměř 
zlidověly, děti je milují, recitují se v mateřských školkách, staly se součástí 
divadelního představení, umí je nazpaměť děti i jejich rodiče.  

Kovanda, 
Jaroslav 

Cirkus Bruno  Meander 2019  Do Zlína právě přijíždí pestrobarevný vlak! Vlak, který přiváží Cirkus Bruno – 
třeba slona z Bombaje, opice v pyžamech, velbloudy, žirafy, krokodýly, šašky, 
ale i provazochodkyni a cvičenou blechu. Kdo by nesnil o tom, že se do 
takového cirkusu podívá… ale v této výpravné básni ho dokonce jeden 
nadšený kluk pomáhá stavět! Jaroslav Kovanda Cirkus Bruno vytvořil pro své 
žáky základní umělecké školy a generace dětí ho mnohokrát nadšeně malovaly 
(a dokonce i hrály!). Meander teď Cirkus Bruno přináší s hravými obrázky 
oblíbené Nikoly Hoření. 

Kožíšek Josef,  
Karel Václav 

Špalíček 
pohádek a 
básniček 

SUN 2019  Vydejte se s námi za pohádkami a básničkami z pera nezapomenutelného 
Josefa Kožíška. Čekají na Vás verše o zvířátkách, příběhy o dětech a pohádky z 
lesní říše. Jsou všechny velmi krásné, určíte se Vám budou líbit. V knize 
naleznete také krásné ilustrace Václava Karla. 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/kozisek-josef-152451
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vaclav-karel-170275
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vaclav-karel-170275


Malý, Radek Listonoš vítr Albatros Media 2019  Básník Radek Malý, dnes již uznávaná osobnost mladé básnické generace, 
napsal pásmo nápaditých veršů o podzimu, a výtvarník Pavel Čech, uznávaná 
osobnost současného českého komiksu, je doprovodil svými křehkými, 
snovými ilustracemi. Vznikla nádherná knížka, z níž na čtenáře zavane jemný 
dech podzimních mlh, v nichž tančí padající listy. Verše Radka Malého jsou 
hravé i tesklivé, veselé i smutné, rozpustilé i nostalgické, ale vždy působivé a 
originální. 

Wernisch, Ivan He, he! Meander 
 

2019  Ivan Wernisch sestavil sbíru He, he! ze starých i nových textů a krásnými 
ilustracemi ji doprovodil tentokrát slavný malíř Viktor Pivovarov. Ivan 
Wernisch píše dětem, potažmo mládeži? A o čempak? Kudy vede cesta do 
Ašchabadu? Kudy plují kominické lodě? Co povídá hlava na stole? Anebo o 
něčem úplně jiném. Anebo o něčem úplně stejném.  

Fischerová 
Daniela, Kouřil 
Jakub  

Ochechule s 
ukulele 

Meander 2018  Řada básní reflektuje dnešní dětskou zkušenost: počítače, maily, hoaxy, 
mobily, roboty, bulvární časopisy atd., jiné si pohrávají s pohádkovými 
postavami, jako jsou vodník, strašidla, saň nebo yetti. Sbírka je ilustrovaná 
mladým talentovaným výtvarníkem, režisérem a animátorem Jakubem 
Kouřilem. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/ilaria-barsotti-250243
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/fischerova-daniela-150105
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/jakub-kouril-238307


Kovářová 
Lenka, Morav Jan  

Krtkoviny Šimon Ryšavý 2018  Veršovaná pohádka o sněžence a jejích nápadnících potěší každého čtenáře - 
ať už chodí s aktovkou na zádech, nebo s hůlkou v ruce. 

Skácel, Jan Uspávanky Moba 2018  Poezie, která se má číst dětem, aby lépe spaly. Obsahuje napínavé, 
dobrodružné a zábavné příběhy pro děti, např. Uspávanka s vosou, která 
píchla Viktorii, Uspávanka s plavčíkem a velrybou, Uspávanka s loupežníky 
a nebojácným chlapcem, atd. Najdeme tu nově zpracované pohádkové motivy 
o ovečkách jdoucích přes lávku, o popelčině oříšku, o hloupých kocourech 
a chytré myši, ale i krásnou parafrázi na klasickou básničku o studánce v lese. 
Verše jsou doplněny líbeznými ilustracemi výtvarnice Zdenky Gelnarové. 

Elbruch, Wolf Deset malých 
slanečků 

Argo 2017  Veršovaná knížka Deset malých slanečků je vtipnou a svéráznou parafrází na 
známý popěvek Deset malých černoušků. Verše o tom, jak skupinka deseti 
slanečků s každou další slokou přichází při svých výtečných dobrodružstvích o 
jednoho svého člena, pobaví děti i dospělé. 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/lenka-kovarova-218446
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/jan-morav-235054


Malý Radek, 
Miklínová Galina 

František z 
kaštanu, 
Anežka ze 
slunečnic 

Meander 2017  Lyrická podzimní pohádka o dvou bezdomovcích z holých polí – Františkovi 
vyloupnutém z kaštanu a Anežce ze slunečnic je vlastně podobenstvím o 
životním putování a o tom, že někdy se musíme rozejít, abychom se zase 
mohli setkat. Napínavý a přitom několikavrstevný text talentovaného autora 
„zlehčují“ vtipné ilustrace Galiny Miklínové, výtvarnice, jejíž obrázky básníkům 
velmi svědčí. 

Soukal 
Josef, Hovorková 
Pavla 

Jdou dva sloni 
pod jabloní 

KRIGL 2017  Jak jsem napsal Jdou dva sloni pod jabloní? Vlastně se mi básničky napsaly 
samy. Asi proto, že když jsem předtím dokončil knížku Vendelín a Josefína, tak 
se mi ze světa dětí nechtělo. Takto snadno podle autora vznikal nový soubor 
jeho básní, opatřený podtitulem "verše pro malé slony a jiné čtenáře". Ani ve 
své druhé knížce neztrácí Josef Soukal laskavý pohled na svět, poetickou 
hravost a jemný smysl pro humor. Jako kdyby se pedagog a teoretik dokázal 
nějakým kouzlem proměnit v dítě a ještě k tomu uměl své dětské myšlenky 
bravurně napsat. Ani dospělý čtenář se rozhodně nebude nudit. "Sloni pod 
jabloní" vycházejí z nejlepších tradic básnické tvorby českých autorů dávné i 
nedávné minulosti 

Žabková 
Aneta, Kýrová 
Dagmar 

Pohozené 
kšandy 
kamaráda 
Standy 

65. Pole 2017  Leží tu had? Ne! Vždyť jsou to jen pohozené kšandy kamaráda Standy. Hravé a 
vtipné básně Dagmar Kýrové pro nejmenší i jejich rodiče doprovázejí pestré a 
nápadité ilustrace Anety Žabkové. 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/soukal-josef-150926
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/pavla-hovorkova-228005
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/aneta-zabkova-196580
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/dagmar-kyrova-228240


Nikl, Petr Slovohledě Meander 2016  Dlouho připravovaná kniha Petra Nikla o věčném kamarádství obrazů se 
slovy.Výsledkem jsou básně a experimentální texty, které jsou současně i 
ilustracemi. Věnováno všem názvům, které opustily obrazy, a všem 
podobiznám, které odmítly slova. Ono ovšem – jedno bez druhého se 
neobejde. Originální výtvarná knížka se zabývá vztahem a souvislostmi mezi 
obrazovou a slovní představivostí, symbiózou obrazu a slova. Obrazotvorností 
textu a slovotvorností obrazu. Ve formě typogramů si hraje s možnostmi 
prolínání obou výrazových prostředků nejrůznějším způsobem.  

Josef Václav 
Sládek 

Od Žežulky k 
Mikuláši 

Pulchra 2016  
 
 
 
 
 

Básničky a říkanky Josefa Václava Sládka pro malé děti i jejich rodiče. Známé a 
téměř zlidovělé, ale i zapomenuté nebo opomíjené texty citlivě a vtipně 
ilustrované Filipem Pošivačem rozveselí a někdy i rozteskní snad každého 
čtenáře. 

Trojak, Bogdan Nok a knedlíček Host 2016  Hrst legrace, snítku hravosti, na špičku nože nevázaného dryáčnictví a tři 
kapky fantazie na barvu, a aby byla kůrčička křupavá, jak se patří. Skvělí 
kuchaři, vinaři nebo sládkové — jsou umělci. Nemalují obrazy, nekomponují 
hudbu, nehrají divadlo — ale vlastně tak trochu ano. Jejich díla totiž nevznikají 
jen díky dokonalým technologiím a přesně dodržovaným recepturám. Příroda, 
půda, klima, plodiny a samozřejmě um těchto kulinárních virtuosů — to vše 
sehrává v konečném výsledku nesmírně důležitou roli. Jejich produkty jsou 
často symfoniemi chutí, aromat, jsou to akvarely barev a tónu.  

 


