
Knihy nakladatelství Meander a Baobab, které se zaměřují na výjimečnou vizuální podobu, fantasii 

i příběhy s neobvyklými tématy ( láska lidí stejného pohlaví, děti a smrti, hrátky s jazykem) 

Princ & princ 

Haan, Linda de,  

Starou královnu už koruna na hlavně tíží a ráda by se chystala do penze. Jenže aby 

mohl syn převzít vládu a stát se králem, musí se oženit. Začnou se sjíždět princezny 

z celého světa, ovšem našemu princi se žádná z nich nelíbí. Přichází poslední 

princezna a světe div se! princ se zamiluje na první pohled. Vydání nizozemské 

pohádky s tématikou lásky dvou lidí stejného pohlaví. 

Velká cesta Malého pána 

Uhlířová, Lenka,  

Malý pán si žije spokojeně ve svém malém světě, a když má dost nudlí, nikam se zvlášť 

nežene. Jenže má sen, a se sny bývají jak známo jen samé potíže - nenechají člověka (ani 

malého) v klidu. 

 

Júla & Hmýza, aneb, Cesta do Juliiny země 

Fischerová, Sylva,  

 

Júla a Hmýza jsou dvě malé holčičky, které žijí na sídlišti v paneláku číslo 3331, a vyrážejí objevovat 

svět. V jejich optice se mění banální novostavby ve schovávačky podivných tvorů, zanedbaná zákoutí 

v neznámé končiny, les v nebezpečnou zónu plnou podivuhodných houbovitých bytostí. 

JO537  

[příběh o snech, jedné počítačové hře a o životě] 

Míková, Marka, 

Josef je docela obyčejný kluk, žije v obyčejném panelákovém bytě a každý den jezdí 

obyčejným metrem do obyčejné školy. Tak by asi měl začínat popis příběhu o Josefovi, 

jenomže existuje vůbec obyčejný život. 

 

Chlebová Lhota  

Urbánková, Dagmar, 

V Chlebové Lhotě zrovna nasněžilo... A jak to vypadá v takové pěkně vykynuté vísce? Na to se můžete 

podívat v kronice Chlebové Lhoty, kterou sepisuje místní kronikář Jan - hlavní vypravěč a střadatel 

příběhů z této nevšední vesničky. 

Egbérie a Olténie 

Fischerová, Sylva,  

Správná pohádka má mít tři vlastnosti: poezii, moudrost a vtip. A má se líbit jak dětem, 

tak dospělým. Pohádky Sylvy Fischerové takové jsou.  
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Návštěva malé smrti 

Crowther, Kitty,  

Malá smrt je nešťastná: nikdo ji nemá rád, všichni se jí bojí, lidé, které převádí do 

svého království, jsou smutní, vzdychají a je jim zima. Jednoho dne si ale malá smrt 

dojde pro Evelínu a od té doby je všechno jinak. Konečně jste tady! vzkřikne 

holčička, když ji vidí... Jak s malým dítětem mluvit o smrti? Co mu říct? 

O smutném tygrovi 

Mikulka, Alois,  

Knížka O smutném tygrovi vyšla v roce 1968. Dnes tato neokázalá autorská pohádka Aloise 

Mikulky vychází znovu, v úplně jiné době a pro úplně jinou generaci, nic z její krásy však 

nepominulo. 

Medvěd, který nebyl 

Tashlin, Frank,  

 

Když se medvěd jednoho dne probudí ze zimního spánku, nevěří vlastním očím: místo lesa 

stojí uprostřed gigantické továrny. Než se stačí rozkoukat, už je u něho mistr a honí ho, aby se dal do 

práce...Být medvěd, to je chabá výmluva pro lenocha... 

Max a Saša, aneb, Zápisky z našeho domu 

Horváthová, Tereza,  

Asi sedmiletý Max je vypravěč příběhů "z našeho domu". A není toho málo, co se na stránkách 

tohoto opravdového zápisníku můžete dočíst: Víte, kdo je Chrchla? Už jste někdy byli v Limbánii? 

Jak nejlépe chytat myši? Krátké povídky o radostech rodiny se třemi dětmi, psem a několika 

babičkami. Bonus: Myší knížka uprostřed. 

Lililinda Superhvězda 

Herzog, Annette,  

Pohádkový příběh dánské spisovatelky Annette Herzog s výtvarným doprovodem jedné z 

nejvýraznějších současných českých ilustrátorek. 

 

Laddugandy 

Čančíková, Darja,  

Ťuťka, Furmi, Pfaki nebo Botaar jsou skoro neviditelné bytosti. Jen všímavý člověk má šanci je spatřit. 

Krtčí výlety 

Petrová, Jitka,  

V této knížce si děti přečtou, jak to dopadá, když se krtek Hloubal rozhodne oslavit 

narozeniny, a pobaví se peripetiemi jeho pěti povedených a trochu popletených 

bratranců. V přiložené počítačové hře, která na knížku volně navazuje, budou spolu 

se svými hrdiny sestavovat velkou vzducholoď. 
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Kočička z kávové pěny 

Volfová, Eva,  

Kočička z kávové pěny se toulá předměstskou krajinou - zimou, jarem i létem a hledá známé vůně 

domova. 

Tobiáš Lolness 

Fombelle, Timothée de,  

Pro velký zájem čtenářů vydává nakladatelství Baobab v novém vydání velký 

dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr! 

Souborné vydání obou dílů v jednom svazku. Tobiášův lid žije ve stromě a nejvyšší 

jedinci neměří víc než dva milimetry... Proti malému Tobiášovi a jeho rodině však 

stojí celý jeho národ, a tak musí hlavní hrdina prchat. 

To je Paříž 

Šašek, Miroslav,  

Ano, toto je Paříž! První ze série slavných ilustrovaných průvodců světoznámého českého 

emigranta, ilustrátora, malíře, komentátora a redaktora rádia Svobodná Evropa Miroslava 

Šaška. Jeho procházka po Paříži proběhla před padesáti lety, je však překvapivě aktuální. 

Skříp, škráb, píp a žbluňk 

Crowther, Kitty,  

Žabáček Jeroným se bojí usínat sám. Připadá si opuštěný a ztracený a ke 

všemu ve svém pokoji stále slyší podivné zvuky... Něžný příběh o dětském 

strachu a osamělosti. 

Rostlinopis 

podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa 

Dvořák, Jiří, 

 

Poklad starého brouka 

Ševčíková, Kateřina  

Julčino prázdninové dobrodružství vlastně není jen pohádka, je to i jakýsi vtipný a čtivý 

návod k použití pro všechny malé děti, které potřebují zahnat nudu. 

Cirkus Ulice 

402750 combinations : New York, Prague, London 

Urbánková, Dagmar,  

Vstupte do Cirkusu Ulice! Neboť ten, kdo vstoupí, neprohloupí! Směsice lidí, grimas, účesů, 

čepic, oblečků, tašek, kabelek, látek, zvířátek, botiček, paniček, chlápků, stařečků, fiflen, 

frajerů, školaček a mnohých dalších. Kniha přináší 64 obrazů na víc než 400 tisíc způsobů. 

 

Název z obálky; Jednotlivé listy rozřezány na 5 různě velkých částí ke skládání. 
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Zimní bitva 

Mourlevat, Jean-Claude,  

Dramatický příběh o útěku z otroctví, vině, lásce a přátelství. V jedné nejmenované 

totalitní zemi, která se blíží obrazu střední Evropy, vládne tyranská Falanga vedená 

zahořklým Van Vlyckem. Honicí psi zde chodí vzpřímeně a vězni jsou posíláni do krvavých 

gladiátorských zápasů. Je zima a my se s hrdiny knihy ocitáme v Sirotčinci nebo spíš převýchovném 

ústavu. 

Zik a Cháta 

[malá, téměř katastrofická pohádka] 

Šmalec, Petr,  

Malá, téměř katastrofická pohádka vychází v edici autorských knih pro nejmenší čtenáře, ale nebyl by 

to Petr Šmalec, aby jeho styl nenadchnul i dospělé. 

Jak zvířátka uzdravila smutný dům 

Fischerová, Viola, 

Není nic smutnějšího než šedivý oprýskaný městský činžák s obyvateli, kteří se na sebe 

nikdy ani neusmějí. Dům z našeho příběhu byl také smutný až do té doby, než se v 

parku našla opuštěná Bělinka. 

Jak Cílek Lídu našel 

Skála, František,  

Unikátní fotografický seriál Františka Skály. Pojednává o pouti bezstarostného chlapíka, 

který vyšel jednoho letního rána navštívit kamarádku. 

Foukací povídky 

Nikl, Petr,  

Kniha je souborem kratších textů pro děti, inspirovaných hračkami maminky Libuše Niklové, v jejichž 

prostředí autor vyrůstal a mnohdy jako první také testoval jejich odolnost 

Doba ledová 

Crécy, Nicolas de,  

 

Slavný komiks respektovaného francouzského autora vychází za podpory Fr. kulturního 

institutu v Praze. Nicolas de Crécy patří mezi přední francouzské komiksové tvůrce a jeho 

tvorba je vysoce hodnocena domácí i zahraniční kritikou. Ve svém albu Doba Ledová 

vzdal vlastním uměleckým dílem hold mekce francouzského uměleckého světa - Louvru. 

 
Co vyprávěla Dlouhá chvíle 

Fischerová, Viola,  

Nemocný Jakub se doma v posteli třeskutě nudí. Má tak dlouhou chvíli, až se s ní 
skamarádí a ona se pustí do vyprávění napínavých a neuvěřitelných příběhů. 
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Cesta svatým Vít-ahem 

Prchalová, Eva,  

 

Příběh Cesty sv. Vít-ahem je určen dětem, ale i vnímavým dospělým, kteří pochopili, 

jaké místo má v životě lidském imaginace. Dva bratři /Amos a Vilém/ díky výtahu v 

jejich domě, který se ukáže být kouzelný, cestují do fantastických míst. Chlapci výtah 

pojmenují svatý Vít, aniž by tušili, co tím způsobí. 

Mrkev ho vcucla pod zem 

Stančík, Petr,  

Znáte knížku, která má hned tři různé konce? A za každou kapitolou hádanku, tematicky 

navazující na děj? Už jste někdy za správně vyluštěné hádanky sbírali body, které můžete na 

závěr vyměnit za jeden z konců? To vše vtáhne čtenáře do děje stejně hluboko, jako záludná 

mrkev hlavního hrdinu Ctibora do podzemní říše cihlového obra. 

Kiko a tajemství papírového motýla 

Pilátová, Markéta,  

 

Jemné vyprávění o japonské holčičce, která si hledá nové kamarády v Čechách. 

Kočka a čert 

Joyce, James,  

Kniha vypráví o městečku na břehu Loiry rozděleném řekou na dvě části, které však nemá 

žádný most a občané městečka si ho ani neumějí postavit. Purkmistr města se proto upíše 

ďáblu, ten však chce jako protislužbu duši prvního člověka, který po mostě přejde. A jak 

to dopadne. 

Kamo, nápad století 

Pennac, Daniel,  

Další rok bude Kamo se svými spolužáky stát před velkým úkolem: nebude je učit jen jedna 

učitelka, ale budou muset bojovat dokonce s více učitelkami. Oblíbená Kamova učitelka začne 

třídu na jeho přání na tuto nevalnou vyhlídku připravovat.  

Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku 

Irving, John,  

Tom se probudí uprostřed noci. Slyší nějaký šramot. Jako by vycházel z prken z podlahy. Jako 

by vycházel ze zdi a ze schodů dole. Tiché strašidelné zvuky, jako by se tu někdo snažil nevydat ani 

hlásku. Co to jen může být? Tom vzbudí tátu a spolu se odvážně vydají na dobrodružnou cestu po 

domě, aby vypátrali, kdo se to tu snaží nevydat ani hlásku 

Poetický slovníček dětem v příkladech 

Malý, Radek, 
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Jezevec Chrujda točí film  

Stančík, Petr, 

 Chrujda byl nejlepším podzemním stavitelem v celém lese Habřinci. Nebylo nikoho kdo 

by si ho nevážil a uctivě jej nezdravil. Jednoho dne však do lesa přiletěl pestrobarevný 

papoušek. 

Perlorodky 

román pro kluky (a trochu i pro holky) 

Stránský, Jiří 

Román pro kluky i holky o skautském oddílu v době totalitní komunistické moci. 

Plechová Mína 

Hrnčíř, Pavel,  

Možná jste to už zažili: chcete někam letět a na letišti musíte projít kovovým rámem. Pod 

ním to zapípá. Muž v uniformě vám z batůžku vytáhne s nevraživým pohledem hračku a 

zabaví ji - jen proto, že vypadá jako pistolka. Zbraně nejsou hračky a hračky nejsou 

zbraně, říkají potom rodiče a mají pravdu. Ale když kluci si tak rádi hrají na vojáky. 

O čertíčkovi 

Vokurková, Alexandra,  

Moderní pohádka o malém čertíčkovi, který se narodí vzorné mamince Anděle, což je tuze divná věc. 

Vzbudí to velký rozruch na sídlišti Andělníkovi a přihodí se tam plno zajímavých a nepředvídatelných 

věcí nejen Čertíčkovi a jeho andělským kamarádům. 

Pohádky o Malé tlusté víle 

Dědeček, Jiří, 

Podivuhodný svět hraček ožívá v dětském pokojíčku, aby prožíval hry a hříčky s češtinou 

nebo s logikou.  

12 hodin s Oskarem  
Maceková, Eva, 

 
Velké obrazové album absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové Evy Macekové 

nás provází všedním dnem pětiletého kluka Oskara a jeho věrného kocoura. Na 

obrazových tabulích, plných drobných událostí, si všímá detailů z obyčejného života, 

popisuje nejmenším čtenářům jejich vlastní důvěrně známé věci a situace (snídani, 

nakupování i sny...) 

Kouzelná baterka  
Černá, Olga,  
Pohádkové vyprávění o malém Frantovi a kouzelné baterce. 

Slepice a televize - bajky-nebajky 
Dvořák, Jiří 
 
Knížka bajek, v níž se zvířata, rostliny nebo věci chovají jako lidé, tedy většinou špatně. Proto 

se bajky odedávna vyprávěly pro poučení. 
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Kozí knížka  
Říčanová, Tereza, 

 
Knížka o koze Lízince s půvabnými ilustracemi autorky. 

Šmalcova abeceda 

krásy světa v abecedním pořádku na důmyslných vyobrazeních a (nikoliv na posledním místě) 

hádanka na každém listě! 

Šmalec, Petr, 

Pestrá interaktivní kniha naučí děti poznávat písmena, nová slova, věci, zvířata, lidi i tvary. 

Zábavné obrazové hádanky zase procvičí důvtip a básničky napovědí příběhy schované za 

obrazy. 

Zpátky do Afriky! 

Dvořák, Jiří,  

Papoušek Jára z pražské zoo se rozhodl, že práskne do bot a malou klec vymění za Afriku. Dá 

dohromady partu kamarádů a vypraví se na dalekou cestu... 

Učitel lhaní  

Charitonov, Mark Sergejevič, 

Jaký je rozdíl mezi lhaním a vymýšlením, vymýšlením a fantazírováním, sněním a psaním 

příběhů? Kdy se lhát může a kdy ani maličká lež nepomůže? To vše se dozvíte v této knize 

o učiteli lhaní. 

 

http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/43021
http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/138891
http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/138894
http://katalog.mekvalmez.cz/authorities/139993

