
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Milá maminko, milý tatínku, 

na následujících stránkách najdete výběr knížek, které vám doporučujeme  
k prvnímu čtení s vaším děťátkem. Je to opravdu jen malá ukázka z knížek vydaných 
v poslední době a mohla by vám například usnadnit první nákupy, které povedou 
k založení domácí knihovničky vašeho dítěte. Ročně u nás ale vychází stovky knih pro 
malé děti a všechny doma jistě mít nemůžete. Většinu z nich si však lze zapůjčit 
v Knihovně města Hradce Králové. Pro děti do 15 let je půjčování knížek zdarma.  

Krásné chvíle s vaším děťátkem nad knihou vám přeje 

Vaše knihovna 

LLLeeepppooorrreeelllaaa:::    

Březinová Ivona – Ráno v tráv ě (Albatros, 2017) 

Co se děje ráno v trávě? Mají i květiny budíček, rozcvičku, myjí se, 

češou, oblékají se či snídají? Představte si, že ano! Jen jedné 

malé konvalince se do toho moc nechce. 

BŘEZINOVÁ, Ivona. Ráno v tráv ě. 1. vydání. V Praze: Albatros, 2017. 10 

nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-04727-0.  

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191981 

 

Čarek Jan – O veselé mašince (Albatros, 2008) 

O veselé mašince a její cestě z nádraží do nádraží, o výpravčích, 

průvodčích a strojvedoucím, o semaforu, výhybkách a kolejích.  

ČAREK, Jan. O veselé mašince . 11. vyd. Praha: Albatros, 2008. [12] s. 

ISBN 978-80-00-02137-9.  

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 86451 

 

Galloway Fhiona – 10 malých medvídk ů (Slovart, 2015) 

Nauč se počítat od deseti do jedné s 10 malými medvídky. 

Pokaždé, když otočíš stránku, jeden z nich zmizí.  

GALLOWAY, Fhiona. 10 malých medvídk ů: zábavné po čítání pro 

nejmenší . Překlad Vratislav Kadlec. Vydání první. Praha: Naklad atelství 

Slovart, s.r.o., 2015. 20 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7391-769-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190224 



 

 

 

 

Dziubaková Emilia – Rok v lese (Host, 2017) 

Je úžasné, co všechno se dá naučit z knížky beze slov! Každého 

baví hledat na obrázcích příběhy jednotlivých zvířátek a dozvídat 

se tak o jejich zvyklostech.  

DZIUBAK, Emilia. Rok v lese . První vydání. Brno: Host, 2017. 26 

nečíslovných stran. ISBN 978-80-7577-332-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192511 

 

Haraštová Helena – Nebojím se tmy (Albatros, 2016) 

Bojí se vaše dítě tmy? Malý Tomík ano. Když je hluboká noc, 

začnou ho trápit otázky a začne mít strach. Nádherně ilustrovaná 

interaktivní kniha dětem ukáže, že se nemusí bát! Na každé 

stránce si mohou „rozsvítit“ a hned uvidí, že strašidelně vypadají 

ve tmě i naprosto obyčejné předměty.  

CENKL, Jakub a HARAŠTOVÁ, Helena. Nebojím se tmy . První vydání. 

Praha: Albatros, 2016. 12 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-00-04215-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190959 

 

Hilarová Dagmar – Nastupovat, jedeme! (Albatros, 20 14) 

Nastupovat, jedeme! Dopravní výchova pro nejmenší čtenáře. 

HILAROVÁ, Dagmar. Nastupovat, jedeme! . 3. vyd. V Praze: Albatros, 2014. 

[10] s. ISBN 978-80-00-03795-0. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 48199  

 

Hník Ond řej – O Snížkovi (Albatros, 2015) 

Veršované leporelo se zimní tematikou a něžnými ilustracemi. 

HNÍK, Ond řej. O Snížkovi . 1. vydání. V Praze: Albatros, 2015. 14 

nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-04105-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190316 

 



 

 

 

 

Kožíšek Josef – Polámal se mravene ček (Albatros, 2003) 

Veršovaný příběh o tom, jak polámaného mravenečka nevyléčí 

prášky mravenčího doktora, ale soucit a porozumění jeho přátel.  

KOŽÍŠEK, Josef. Polámal se mravene ček. 12. vyd. Praha: Albatros, 2003. 

[11] s. ISBN 80-00-01151-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 181573 

 
 

Krygielová, Darina – Kutálí se ze dvora (Albatros, 2012) 

Lidová říkadla a rýmy s návodnými texty na podporu cvičení 

s dítětem. Děti cvičí a procvičují pohyb i jemnou motoriku.  

KRYGIEL, Darina. Kutálí se ze dvora--: říkejte si a cvi čte. 1. vyd. V Praze: 

Albatros, 2012. [12] s. ISBN 978-80-00-02922-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 186836 

 

Kulot Daniela – Jsme kamarádi! (Presco Group, 2016)  

Knížka plná veselých obrázků a vtipných rýmů ukazuje nejmenším 

dětem, co je nám všem společné a co nás spojuje.  

KULOT, Daniela. Jsme kamarádi! . 1. vydání. Praha: Presco Group, a.s., 

2016. 24 nečíslovaných stran. Ella & Max. ISBN 978-80-87034-15- 6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191368 

 

Nykl Jaroslav – O pyšné žárovce Hedvice (Fragment, 2017) 

Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem 

elektrických drátů se nachází žárovková země. V té zemi bylo 

pořád veselo, celé dny se zpívalo a tančilo. Pak ale přišla jedna 

pyšná a nafoukaná žárovka Hedvika a začala všem poroučet. 

NYKL, Jaroslav. O pyšné žárovce Hedvice . 1. vydání. Praha: Fragment, 

2017. 10 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-253-3234-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 



 

 

 

Pacovská Ilka – M ěsíce (Albatros, 2014) 

Vtipné rýmy, které charakterizují každý měsíc. Leporelo je zároveň 

zábavné i poučné. 

PACOVSKÁ, Ilka. Měsíce . 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. [14] s. ISBN 978 -

80-00-03799-8. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 189204 

 

 

Popprová Andrea – Kam se ztratila rolni čka? (Albatros, 2014) 

Vojta je veselý kluk, ale má Kašpárka, který je smutný. Ztratil totiž 

rolničku z čepičky. Kdepak může rolnička být? Vojta s Kašpárkem 

se hned pustili do pátrání a přitom našli spoustu zajímavých věcí. 

POPPROVÁ, Andrea. Kam se ztratila rolni čka? . 1. vyd. V Praze: Albatros, 

2014. [12] s. ISBN 978-80-00-03689-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 188954 

 

Urbánková Jarmila – Kde zví řátka bydlí (Albatros, 2009) 

Leporelo srozumitelně zobrazuje, kde a jak bydlí krtek, zajíc, 

vlaštovky, kapr, ježek, čáp, mravenci, včely, vosy a další zvířátka. 

URBÁNKOVÁ, Jarmila. Kde zví řátka bydlí . 4. vyd. Praha: Albatros, 2009. 

[12] s. ISBN 978-80-00-02448-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 47172  

 

Zmatlíková Helena – Šiju boty do roboty (Albatros, 2009) 

Leporelo oblíbených lidových říkadel pro nejmenší. Výrazná 

rytmická říkadla jsou snadno zapamatovatelná a dítě si bude při 

jejich opakování rozvíjet paměť i slovní zásobu. 

ZMATLÍKOVÁ, Helena. Šiju boty do roboty: [výbor z lidové poezie . 4. vyd. 

Praha: Albatros, 2009. [10] s. ISBN 978-80-00-02449 -3. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 181270 

 



 

 

 

ŘŘŘíííkkkaaadddlllaaa   aaa   bbbááásssnnniiičččkkkyyy:::    

Černík Michal – Knížka pro d ěti od dvou do p ěti (Knižní klub, 

2008) 

Knížka říkadel a pohádek objevuje pro malé čtenáře kouzlo 

každodenního světa. Hravé, jednoduché texty se snadno pamatují 

a hodí se pro zejména pro začínající čtenáře. 

Černík, Michal. Knížka pro d ěti od dvou do p ěti . Vyd. 2. [Praha]: Knižní 

klub, 2008. 95 s. ISBN 978-80-242-2276-9. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 181911 

 

 

Černík Michal – Tátové a mámy, radujte se s námi (Al batros, 

2005) 

Knížka pro děti předškolního věku vypráví o našich nejznámějších 

svátcích - o Vánocích a Velikonocích, ale také o původu her  

a hraček. Za úvodními texty následuje vždy blok říkadel s obrázky 

Heleny Zmatlíkové.  

Černík, Michal. Tátové a mámy, radujte se s námi . 1. vyd. Praha: Albatros, 

2005. 61 s. ISBN 80-00-01569-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 182699 

 

 

Hrubín František – Ku řátko a obilí (Knižní klub, 2014) 

Známá a oblíbená veršovaná pohádka od Františka Hrubína. 

Hrubín, František. Kuřátko a obilí . Vyd. v KK 5. Praha: Knižní klub, 2014. 

[11] s. ISBN 978-80-242-4341-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 49174 a 185859  

 

 

 



 

 

 

 

Malý Radek – Kam až smí smích (Meander, 2015) 

Chytré básničky plné směšných jazykových a situačních nápadů. 

Malý, Radek. Kam až smí smích . Druhé vydání. Praha: Meander, 2015. 89 

stran. Modrý slon; 94. svazek. ISBN 978-80-87596-82 -1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190115 

 

 

 

Malý Radek – Všelijaké řečičky pro kluky a hol čičky (Albatros, 

2017) 

Krátké veselé básničky a nonsensové veršíky o všem možném.  

Malý, Radek. Všelijaké řečičky pro kluky a hol čičky . 1. vydání. V Praze: 

Albatros, 2017. 53 stran. ISBN 978-80-00-04783-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192338 

 

Miler Zden ěk, Žáček Ji ří – Krtek kamarád (Knižní klub, 2008) 

Celý den jsme psali, četli, malovali, zpívali a sportovali s Krtečkem 

a jeho kamarády.  

Miler, Zden ěk a Žáček, Ji ří. Krtek kamarád . Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 

2008. 29 s. ISBN 978-80-242-2111-3. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 181919 

 

Motlová Milada – Se zví řátky za vrátky: Hrátky, říkanky, 

hádanky a vypráv ěnky k rozvíjení řeči (Fortuna Libri, 2008) 

Hrátky, říkanky, hádanky, a vyprávěnky se spoustou obrázků 

poskytují předškolním dětem pestré náměty nejen k rozvoji řeči. 

Motlová, Milada. Se zvířátky za vrátky: hrátky, říkanky, hádanky a 

vypráv ěnky k rozvíjení řeči. 2., rozš. vyd. V Praze: Fortuna Libri, 2008. 85 

s. Jupiter. ISBN 978-80-7321-420-3. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 180461 



 

 

 

 

Ptáčková Jind řiška – Houpánky a kolébánky: básni čky pro 

nejmenší na každý den (Portál, 2013) 

Říkanky a hříčky, které vaše děti potěší ve chvílích radosti, nebo 

ukonejší, když usínají.  

Ptáčková, Jind řiška. Houpánky a kolébánky: básni čky pro nejmenší na 

každý den . Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 62 s. ISBN 978-80-26 2-0472-5. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 188110 

 

 

Rákosníková Ji řína – Hrajeme si u maminky (Vyšehrad, 2013) 

Sbírka říkadel, popěvků, dětských her a rozpočitadel je doplněná o 

hudební CD. Hudba Jiří Pavlica, nahrál Hradišťan. 

Rákosníková, Ji řina. Hrajeme si u maminky . Vyd. 4. Praha: Vyšehrad, 

2013. 78 s. ISBN 978-80-7429-347-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192068 

 

 

Suchá Romana – Dovádivé básni čky pro kluky a hol čičky 

(Portál, 2010) 

Knížka jednoduchých básniček a hříček je určena pro dovádění ve 

dvojicích nebo v dětské skupině. Básničky jsou zaměřeny  

na rozvoj sociálního chování dítěte, rozvoj řeči, pohybových 

dovedností a vytvoření vztahu, ať už s blízkou dospělou osobou, 

nebo s vrstevníky.  

Suchá, Romana. Dovádivé básni čky pro kluky a hol čičky . Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010. 95 s. ISBN 978-80-7367-659-9. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 185655 

 

 

 



 

 

 

Suchá Romana – Rozpustilé básni čky pro malé d ětské 

ručičky (Portál, 2014) 

Knížka obsahuje 30 originálních říkanek doprovázených 

jednoduchými pohybovými hříčkami. Dítě opakuje veršovánky po 

dospělém a současně procvičuje prstíky, a tak rozvíjí své verbální 

dovednosti i jemnou motoriku, vytváří a posiluje artikulační, 

dechové i hlasové stereotypy.  

Suchá, Romana. Rozpustilé básni čky pro malé d ětské ru čičky . Vyd. 2. 

Praha: Portál, 2014. 71 s. ISBN 978-80-262-0630-9. 

 

Švejdová Vlasta – Nejkrásn ější dětská říkadla (Glyf Media, 

2015) 

Kniha obsahuje výběr oblíbených lidových říkadel, která jsou 

doprovázena půvabnými texty Vlasty Švejdové. Jelikož je kniha 

určena zejména pro společné čtení dětí a jejich rodičů, nechybí 

u každé říkanky námět na hru, pohyby a zvuky, které s ní bývají 

obvykle spojovány. 

Švejdová, Vlasta. Nejkrásn ější d ětská říkadla . Druhé, upravené vydání. 

Brno: Glyf Media, 2015. 18 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-87061-78-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  

 

Védová Helena – Cvi čení s říkankou pro malé d ěti (Erika, 

2012) 

Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spousta pohybu. Další 

možnost jak procvičit řečové i pohybové dovednosti, protrénovat 

paměť, upevnit vazbu s dítětem, dodat mu sebevědomí, tolik 

potřebné k psychické pohodě a rozvoji jeho osobnosti.  

Vévodová, Helena. Cvičení s říkankou pro malé d ěti . 1. vyd. Brno: Edika, 

2012. 95 s. ISBN 978-80-266-0042-8. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 

 

 



 

 

 

Žáček Ji ří – Uspávanka pro medvídka (Spole čnost pro 

odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2009) 

Roztomilá básnická knížka pro nejmenší děti se může stát jejich 

průvodcem při usínání.   

Žáček, Ji ří. Uspávanka pro medvídka . Vyd. 1. Brno: Spole čnost pro 

odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. [14] s. ISBN 978-80-

87029-54-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 185075 

 

Kišová Hana – Říkadla a jednoduchá cvi čení: pro d ěti od 

kojeneckého v ěku (Grada, 2010) 

Neocenitelná pomůcka pro všechny rodiče a lektory, cvičící  

ve sportovních nebo mateřských centrech s dětmi od kojeneckého 

věku. Zábavná cvičení na gymnastickém míči, overballu, s obručí, 

padákem i bez náčiní, doprovázená nápaditými říkadly. 

KIŠOVÁ, Hana. Říkadla a jednoduchá cvi čení: pro d ěti od kojeneckého 

věku . Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 143 s. Pro rodi če. ISBN 978-80-247-3054-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  

 

KKKnnniiihhhyyy   bbbeeellleeettt rrr iiieee:::    

 

Berne Jennifer – Kamil neumí lítat (Albatros, 2011)  

Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách létání 

ladné výkruty s ostatními špačky. Zobák měl ponořený v knihách. 

A pak nastal den společného odletu. Co si jen Kamil počne? 

BERNE, Jennifer. Kamil neumí lítat: pohádka o špa čkovi knihomolovi . 1. 

vyd. V Praze: Albatros, 2011. [30] s. ISBN 978-80-0 0-02852-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 186520 

 



 

 

 

Boehme Julia – Tafík a cesta na konec sv ěta (Grada, 2015) 

Tafík je malý surikatí kluk, který má veliký sen - chtěl by  

se dozvědět, co se nachází za vzdáleným tajuplným pahorkem. 

Opravdu je tam pouhé Nic, jak tvrdí dědeček?  

BOEHME, Julia. Tafík a cesta na konec sv ěta. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 

74 s. ISBN 978-80-247-5381-2.  

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 189136 

 

 

Bula Oksana – Zubr si hledá hnízdo (Host, 2017) 

Některá zvířátka v zimě spí. Jak je to ale se zubrem? Půvabná 

obrázková knížka pro nejmenší čtenáře okouzlí jedinečným 

výtvarným stylem a nezaměnitelnou atmosférou.  

BULA, Oksana. Zubr si hledá hnízdo . Překlad Rita Kindlerová. První 

vydání. Brno: Host, 2017. 39 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7577-105-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192360 

 

Crowther Kitty – Sk říp, škráb, píp a žblu ňk (Baobab, 2012) 

Žabáček Jeroným se bojí usínat sám. Připadá si opuštěný  

a ztracený a ke všemu ve svém pokoji stále slyší podivné zvuky. 

CROWTHER, Kitty. Skříp, škráb, píp a žblu ňk. 1. vyd. Praha: Baobab, 2012. 

36 s. ISBN 978-80-87060-66-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 188744 

 

Čech Pavel – O mrá čkovi (Petrkov, 2016) 

Dětská knížka pro začínající čtenáře plná krásných ilustrací. 

Výprava do dětského světa her, snů a představ 

ČECH, Pavel. O mráčkovi . Vydání druhé. [Havlí čkův Brod]: Petrkov, 2016. 

86 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-87595-55-8.  

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  191115 

 



 

 

 

Desbordes Astrid – Co mi řekl táta (Axióma, 2017) 

Adámek s tátou pozorují vlaštovky, které odlétají na druhý konec 

světa. „Mohl bych se dostat také tak daleko?“ Ptá se Adámek?. 

DESBORDES, Astrid. Co mi řekl táta . Překlad Ivana Kocmanová. Praha: 

Axióma, 2017. 36 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7292-367-0. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192691 

 

Desbordes Astrid – Mám t ě rád, sest řičko (Axióma, 2016) 

„Jednoho dne mi rodiče prozradili, že budu mít sestřičku. I když  

si vůbec nevzpomínám, že bych si jim o ni někdy říkal“, začíná své 

vyprávění Adámek. Poetický příběh o tom, jak se vyrovnat 

s příchodem nového člena rodiny. 

DESBORDES, Astrid. Mám tě rád, sest řičko . Překlad Ivana Kocmanová. 

Praha: Axióma, 2016. 33 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7292-355-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191586 

 

Desbordes Astrid – Mám t ě ráda (Axióma. 2016) 

Tato půvabná knížka je něžnou mozaikou každodenních 

okamžiků, které spolu sdílí maminka a její dítě a všechny tyto 

chvíle jsou příležitostí k vyjádření lásky. 

DESBORDES, Astrid. Mám tě ráda . Překlad Ivana Kocmanová. Praha: 

Axióma, 2016. 38 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7292-329-8. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191700 

 

Donaldson Julia – Gruffalo (Svojtka & Co., 2014) 

Jedna z nejčtenějších obrázkových knih na světě. Vstupte s námi 

do černého lesa a odhalte, kdo tam žije. Čtivě napsané, moderní, 

zábavné, vtipné, místy i trochu strašidelné příběhy.  

DONALDSON, Julia. Gruffalo . 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2014. 

[26] s. ISBN 978-80-256-1476-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 189021 



 

 

 

Dubuc Marianne – Ptá ček a lev (Labyrint/Raketa, 2015) 

Jednoho podzimního dne nalezne lev na své zahradě zraněného 

ptáčka. Tak začíná příběh jejich přátelství.  

DUBUC, Marianne. Ptáček a lev . Překlad Ond řej Kavalír. 1. české vydání.  

V Praze: Labyrint, 2015. 65 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-86803-34-0. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190349 

 

Dvořák Ji ří – Jak zví řata spí (Baobab, 2014) 

Atlas spících zvířat - jak zvířata vypadají, co dělají, co potřebují, 

na co myslí v čase spánku a čerpání sil?  

ŠTUMPFOVÁ, Marie a DVOŘÁK, Ji ří. Jak zví řata spí . Praha: Baobab, 2014. 

[32] s. ISBN 978-80-87060-87-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190083 

 

Fromental Jean-Luc – 365 tu čňáků (Baobab, 2017) 

Prvního ledna zazvoní pošťák a přinese balík. Je v něm tučňák  

a záhadný dopis: "Jsem číslo 1, až budu mít hlad, dejte mi najíst." 

A tak to jde den co den. Kdo je záhadný odesílatel živých balíčků? 

Neobyčejně legrační příběh s ekologickou pointou.  

FROMENTAL, Jean-Luc a JOLIVET, Joëlle. 365 tučňáků. Vydání první. 

Praha: Baobab, 2017. 44 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7515-055-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192084  

 

Gemmel Stefan – Žádný strach, zají čku (Thovt, 2005) 

Hluboko v lesích žije drak Bodo. Ač vypadá jako příšera, Bodo rád 

pěstuje kytičky a zpívá písničky. Není to totiž obyčejný drak! Snad 

i proto se rozhodl pomoci vystrašenému zajíčkovi.  

GEMMEL, Stefan. Žádný strach, zají čku: [z originálu...p řeložila Mirka 

Mutinská] . Praha: Thovt, 2005. 1 sv. (nestr.). ISBN 80-90365 3-3-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 183361  

 



 

 

 

Horáček Petr – Husa Líza (Portál, 2012) 

Husa Líza by moc chtěla být jiná než ostatní husy. Chtěla by umět 

klapat zobákem tak silně jako tukan, plavat jako tuleň a skákat 

jako klokan. 

HORÁČEK, Petr. Husa Líza . Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. [40] s. ISBN 978-

80-262-0173-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 187237 

 

                 Horáček Petr – Nový domek pro myšku (Portál, 2012) 

Jak může myška dostat velké jablko do svého malinkého obydlí? 

Nezbude jí asi nic jiného, než si najít jiné, o něco větší bydlení. 

HORÁČEK, Petr. Nový domek pro myšku . Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. [28] 

s. ISBN 978-80-262-0139-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 186938 

 

Jones Eva Martina, Župová Jana – Jak pan Zelený ztr atil 

zelenou (Brána, 2016) 

Bohatě ilustrovaná pohádka o panu Zeleném, který ztratil svou 

barvu a vydává se ji hledat. Při svém putování se seznámí  

s ostatními barvami a děti se tak poznávat základní barvy. 

JONES, Eva Martina a ŽUPOVÁ, Jana. Jak pan Zelený ztratil zelenou . První 

vydání. Praha: Brána, 2016. 37 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-7243-846-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  

 

Kerr Judith – P řišel tygr na sva činu (Bilitera CZ, 2016) 

Zvonek zazvonil právě ve chvíli, kdy se Sofie s maminkou chystaly 

k odpolednímu čaji. K jejich velkému překvapení se za dveřmi 

objeví skutečný tygr!  

KERR, Judith. Na svačinu p řišel tygr . 1. vydání. Říčany: Bilitera CZ, s.r.o., 

2016. 32 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-906139-1-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 



 

 

 

Lobel Arnold – Kvak a Žblu ňk se bojí rádi (Albatros, 2014) 

Žabák Kvak a ropušák Žbluňk bydlí každý ve svém domku  

se zahrádkou. Na podzim pouštějí draka, v zimě se těší na jaro, a 

aby jim čas utekl, vyprávějí si strašidelné historky a krásně se 

spolu bojí, zatímco sedí pěkně v teple u krbu a pijí anglický čaj. 

LOBEL, Arnold. Kvak a Žblu ňk se bojí rádi . Překlad Eva Musilová. 4. vyd. 

V Praze: Albatros, 2014. 67 s. První čtení. ISBN 978-80-00-03663-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 86476 

 

Lobel Arnold – Pan Sova (Albatros, 2008) 

Pan Sova bydlí v malém útulném domečku. Žít sám ale není 

snadné. O neuvěřitelné zážitky však nemá nouzi.  

LOBEL, Arnold. Pan Sova . Překlad Pavel Šrut. 2. vyd. Praha: Albatros, 

2008. 59 s. První čtení. ISBN 978-80-00-02145-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 85720 

 

Macurová Katarína – Pro č nekveteš? (Albatros, 2016) 

Ta je hezká! Zaradoval se medvídek, když ve své zahradě objevil 

zvláštní rostlinku. Každý den ji zaléval, stínil před žárem 

slunečníkem, před spaním jí nezapomněl popřát dobrou noc. 

MACUROVÁ, Katarína. Proč nekveteš? . 1. vydání. V Praze: Albatros, 2016. 

29 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-04211-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190618 

 

McBratney Sam – Hádej, jak moc t ě mám rád! (Svojtka & Co., 

2014) 

Představte si, že máte někoho moc rádi a chcete mu to říct.  

Jak to ale nejlíp udělat? Není to snadné.  

MCBRATNEY, Sam. Hádej, jak moc t ě mám rád! . 1. české vyd. Praha: 

Svojtka & Co., 2014. [30] s. ISBN 978-80-256-1541-6 . 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 188937 



 

 

 

 

Miler Zden ěk – Krtek a jaro (Albatros, 2006) + navazující díly  

s dalšími ro čními obdobími 

O tom, že jaro už je tady, se Krtek přesvědčil, když po zimě 

vykoukl ze své podzemní světničky a uviděl jarní sluníčko.  

MILER, Zden ěk a DOSKOČILOVÁ, Hana. Krtek a jaro . 1. vyd. Praha: 

Albatros, 2006. [12] s. ISBN 80-00-01540-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 183293 

 

Moost Nele – Havran Nezbeda: Je t ěžké nezlobit (Fragment, 

2017) 

Tenhle malý havran je pěkný nezbeda. Chce být jiný a nedělat to, 

co ostatní. Rozhodne se proto zlobit. Ještě že má kamarády, kteří 

mu s pravidly slušného chování pomohou! 

MOOST, Nele. Havran Nezbeda. Je t ěžké nezlobit! . Překlad Kamila 

Hermannová. 1. vydání. V Praze: Fragment, 2016. 24 nečíslovaných stran. 

ISBN 978-80-253-2994-8. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191303 

 

 

Mortka Marcin – Tappi a první sníh (Host, 2016) 

První díl z nové série Tappi a přátelé. Vítejte v kouzelném, 

zasněženém světě usměvavého vikinga Tappiho a rošťáckého 

soba Chichotka! Společně chodí na procházky, připravují  

se na zimu a navštěvují kamarády — bobra Rachotka, veverku 

Čiperku a medvěda Břicháče.  

MORTKA, Marcin. Tappi a první sníh . Překlad Michael Alexa. První vydání. 

Brno: Host - vydavatelství, s.r.o., 2015. 50 stran.  ISBN 978-80-7491-595-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190330 

 

 



 

 

 

Mrázková Daisy – M ůj medv ěd Flóra (Baobab, 2007) 

Dnes již legendární dětská kniha, jeden z první českých 

„bilderbuchů“ pro začínající čtenáře. Příběh nalezeného 

opuštěného plyšového medvěda. 

MRÁZKOVÁ, Daisy. Můj medv ěd Flóra . Praha: Baobab, 2007. [56] s. ISBN 

978-80-7515-045-5. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 183825 

 

Ondrašíkovi Pavel a Tá ňa – O prasátku Lojzíkovi: Pozdrav 

slunci (Petrkov, 2014) 

Nová dobrodružství prasátka Lojzíka s velkým nosem  

a jeho kamaráda vrabce Čepeřáka.. 

ONDRAŠÍK, Pavel a ONDRAŠÍKOVÁ, Tá ňa. O prasátku Lojzíkovi. Pozdrav 

Slunci . [Havlíčkův Brod]: Petrkov, ©2014. 56 s. ISBN 978-80-87595-38 -1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 189134 

 

Pohanková Jana – Červený paná ček: 366 pohádek na dobrou 

noc (Brio, 2002) 

366 vyprávění na každý den s hrdinou v červeném kabátku a 

červené čapce.  

Pohanková, Jana. Červený paná ček: 366 pohádek na dobrou noc . Vyd. v 

této úprav ě 1. Praha: Brio, 2002. 206 s. ISBN 80-86113-53-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  

 

Reiderová Katja – Medvídek Míša a cesta kolem sv ěta 

(CPRESS, 2014) 

Okouzlující příběh o opravdovém přátelství a úžasné 

představivosti, která je dětem vlastní. 

Reider, Katja. Medvídek Míša a cesta kolem sv ěta. 1. vyd. V Brn ě: CPress, 

2014. [24] s. ISBN 978-80-264-0439-2. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 188774 



 

 

 

Schaapman Karina – D ům myšek (Meander, 2016) 

SAM a JULIE bydlí v Domě myšek. Je to svět sám pro sebe. Čeho 

má Sam hodně, má Julie málo a naopak. Jsou to nejlepší 

kamarádi a o všechno se spolu dělí. 

Schaapman, Karina. Dům myšek. Sam & Julie . První vydání. Praha: 

Meander, 2016. 58 stran. Modrý slon; 105. svazek. I SBN 978-80-87596-94-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190800 

 

Schamp Tom – Celý sv ět v obrázcích (Mladá fronta, 2017) 

Obrázkový slovník pro děti i dospělé! Tahle kniha vás vezme  

za srdce. Co dvoustránka, to téma, které nás obklopuje. 

Schamp, Tom. Celý sv ět v obrázcích: k pou čení: pro zábavu:  

encyclopedia Otto-biografica . První vydání. Praha: Mladá fronta, 2017. 61 

stran. ISBN 978-80-204-4399-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191808 

 

Schneiderová Stephanie – Sloni v dom ě (Albatros, 2016) 

V malebném městečku stojí velký bytový dům, ve kterém bydlí jen 

lidé a žádná zvířata. Když se do domu přistěhuje sloní rodina, 

nikdo se s novými sousedy nekamarádí, protože jsou tak odlišní.  

Schneider, Stephanie. Sloni v dom ě. Překlad Tereza Pecáková. 1. vydání. 

V Praze: Albatros, 2016. 25 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-00-04456-9. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 191166 

 

Stangl, Katrin – Silný jako medv ěd (Meander, 2014) 

Milé děti, víte, kdo je silný, velký, pomalý, paličatý, kudrnatý  

a lstivý? Někdo je tichý jako myška, nebo jako papoušek? Může 

být někdo pyšný jako opice, nebo jako páv? 

Stangl, Katrin. Silný jako medv ěd. 1. vyd. Praha: Meander, 2014. [32] s. 

Modrý slon; sv. 75. ISBN 978-80-87596-53-1. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  



 

 

 

 

Thydellová Jhanna – Ve školce je prasátko (Knižní k lub, 2016) 

Bylo jednou jedno prasátko a to se rozhodlo, že už nechce být 

samo. A tak začalo chodit do školky. I když prasátka do školky 

obvykle nechodí, nebo ano? Milý příběh plný humoru. 

Thydell, Johanna. Ve školce je prasátko . Vydání první. Praha: Knižní klub, 

2016. 26 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-242-5183-7 . 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 190792  

Tullet Hervé – Knížka (Portál, 2016) 

„Knížka“ je knížka, která vám na každé stránce poví, co s ní máte 

udělat. A pokud ji poslechnete, pochopíte, že máte v ruce opravdu 

knížku opravdu neobyčejnou. 

Tullet, Hervé. Knížka . Překlad Simona Filová a Robin Král. Vydání druhé. 

Praha: Portál, 2016. 56 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-262-1069-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 245275 

 

Urbánková Dagmar – Adam a koleno (Baobab, 2011) 

Netuctový příběh o Adamovi a rozbitém koleně. Malý svět za 

trhlinou kalhot sestavila autorka z miniaturních věciček: kousků 

pomerančové kůry, klacíků, větví, listů a maličkých loutek.  

Urbánková, Dagmar. Adam a koleno . 2. vyd. Praha: Baobab, 2011. [44] s. 

ISBN 978-80-87060-47-6. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 184242 

 

Vhrsti – Už se nebojím tmy (Mladá fronta, 2007) 

Pohádkový příběh pro nejmenší s originálně zpracovanou variaci 

na téma strašidel a boje se strachem. 

Vhrsti. Už se nebojím tmy . 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006, ©2007. 52 s. 

ISBN 978-80-204-1679-7. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 184041 



 

 

 

 

Vostrý Mirek – Obrázkové pohádky (Blug, 2010) 

Kniha je určena dětem, a protože je plná obrázků, mohou si ji 

"číst" i děti, které číst ještě neumějí. 

Vostrý, Mirek. Obrázkové pohádky . [Benešov]: Blug, [2010?]. 96 s. ISBN 

978-80-7274-015-4. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou:  

 

 

Wechterowitz Przemysław – Obejmi m ě, prosím (Host, 2017) 

Táta Medvěd s malým Medvídkem vyrážejí na pouť lesem, aby 

objali všechny jeho obyvatele. Medvídek dobře ví, že je to recept 

na krásný a povedený život. 

WECHTEROWICZ, Przemysław. Obejmi m ě, prosím . Překlad Michael 

Alexa. První vydání. Brno: Host, 2017. 35 ne číslovaných stran. ISBN 978-

80-7577-235-0. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 192382 

 

 

 

Wolde Gunilla – Ema Naopak (Albatros, 2016) 

Povídání o tom, jak malou Emu naučit pořádkumilovnosti, ovládání 

svéhlavých nálad a poznání co je správné a co ne. 

Wolde, Gunilla. Ema Naopak . Překlad Božena Köllnová-Ehrmannová. 2. 

vydání. V Praze: Albatros, 2016. 44 ne číslovaných stran. ISBN 978-80-00-

04411-8. 

V Knihovn ě města Hradce Králové pod signaturou: 83275 

 

 

 



 

 

 

DDDěěětttssskkkááá   ooodddddděěěllleeennnííí   KKKnnniiihhhooovvvnnnyyy   mmměěěsss tttaaa   HHHrrraaadddccceee   KKKrrrááálllooovvvééé   

Ústřední dětská p ůjčovna – d ětské odd ělení U Velryby   

Wonkova 1262/1a, 500 02, Hradec Králové, 495 075 033, detske@knihovnahk.cz 

Půjčujeme:  knížky, časopisy, audioknihy pro děti, hravé kufříky, lekotéku a deskové hry 

Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá: 12:00 – 18:00, St: 8:00 – 18:00, So: 8:00 – 12:00 

Pobočka Moravské P ředměstí A 

Formánkova, výměník C33, 500 11, Hradec Králové, 495 268 840, mpa@knihovnahk.cz  

Půjčujeme: knížky, časopisy 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po: 9:00 – 11:00, 12:00 – 18:00, Út: 12:00 – 16:00, St: 9:00 – 11:00, 

12:00 – 16:00, Čt: 12:00 – 18:00, Pá: 12:00 – 16:00  

Pobočka Moravské P ředměstí B 

Ulice Jana Masaryka 605, 500 12, Hradec Králové, 495 274 134, moravske@knihovnahk.cz 
Půjčujeme:  knížky, časopisy, deskové hry 
Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, St, Čt: 12:00 – 17:00, Út, Pá: 12:00 – 16:00 

Pobočka Kukleny  

Pražská třída 127/43, 500 04, Hradec Králové, 495 535 528, kukleny@knihovnahk.cz 

Půjčujeme:  knížky, časopisy, deskové hry 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, Čt: 12:00 – 17:00, Út, St: 12:00 – 16:00 

Pobočka Slezské P ředměstí  

Gagarinova 844, 500 03, Hradec Králové, 495 541 256, slezske@knihovnahk.cz  

Půjčujeme:  knížky, časopisy, deskové hry a lekotéku 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, Čt: 12:00 – 17:00, Út, St, Pá: 12:00 – 16:00 

Pobočka Malšovice 

Náhon 105, 500 09, Hradec Králové, 495 264 687, malsovice@knihovnahk.cz  

Půjčujeme:  knížky, časopisy, deskové hry na místě 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, Čt: 12:00 – 17:00, Út, St, Pá: 12:00 – 16:00 

Pobočka Nový Hradec Králové  

Brněnská 33, 500 08, Hradec Králové, 495 268 288, nhk@knihovnahk.cz  

Půjčujeme:  knížky, časopisy, deskové hry a hravé kufříky 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, Čt: 12:00 17:00, Út, St: 12:00 – 16:00 

Pobočka Labská 

Veverkova 478, 500 02, Hradec Králové, 495 522 178, labska@knihovnahk.cz  

Půjčujeme:  knížky, časopisy 

Otevřeno pro dětské čtenáře: Po, Čt: 12:00 – 17:00, St, Pá: 12:00 – 16:00 

 


