
Pohádky, pohádkové příběhy a pověsti 
 
 

 
 
Rozpustilá knížka s krátkými veselými pohádkami o dvou čmeláčích klucích Brumdovi a Čmeldovi,  

ale i o Pučmeloudovi a ostatních postavičkách ze světa broučků. Jsou jistě všem už dobře známé  

z oblíbených televizních večerníčků. V knížce jsou vedle vyprávění i písničky s textem a notami,  

z nichž mnohé už téměř zlidověly.  

 

 

Šťastný skřítek je první dětskou knihou, kterou ilustroval brněnský rodák a mezinárodně oceňovaný 

výtvarník Petr Sís po svém odchodu do exilu. Vypravuje příběh o skřítkovi, který má něco, co ostatní 

skřítkové nemají: překrásný hlas a dar zpívat a vymýšlet nové písničky. Kromě toho má spoustu 

dobrých přátel a vůbec všechno, co potřebuje k životu. Je šťastný. Když potom ale uvidí zlatý prsten, 

zlatou korunku a zlatý vozík, všechno se změní… Toník musí přijít na to, že přátelé a radostný zpěv 

jsou nad všechno zlato světa. Klasicky strukturovaná pohádka s půvabnými a poetickými ilustracemi 

Petra Síse a textem švýcarského spisovatele Maxe Bolligera se dočkala vydání v mnoha jazycích  

a zaznamenala velký úspěch u malých čtenářů po celém světě. 

 

 



 

„Juchúú! Mám narozeniny!“ Muminek se probouzí celý natěšený. Tohle určitě bude báječný den!  

Ale pak se ukáže, že jeho kamarádi na narozeniny nejspíš zapomněli, a najednou není báječné vůbec 

nic. Chudák muminek. Jak to asi dopadne? 

 

 

„Juchúú! To je den jako stvořený pro dobrodružství!“ V muminím údolí už celé dny pršelo. Konečně 

se mraky protrhaly a muminek se raduje: „Vydáme se na dobrodružnou plavbu za pokladem.“ Ale než 

se všichni nachystají, padne tma. Dá se poklad najít i ve svitu měsíce? 

 

Pohádkový příběh, který dětem (spolu s jejich rodiči) pomůže objevovat historické krásy Prahy. Malý 

chlapec, ponechaný rodiči na hotelovém pokoji, ztratí svého plyšového lva. Navštíví jej pražský holub 

a vezme ho na cestu Prahou - uvidíme, kolik je v Praze lvů. 

 



 

Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník Mořemor zlým kouzlem 

odnese daleko od rodného moře až k prameni horského potůčku. Panenku čeká strastiplná cesta 

domů. Naštěstí jí pomohou dobří tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Děti se při čtení nenásilnou 

formou seznámí s nejběžnějšími živočichy i rostlinami v okolí vodních toků a moře, a zároveň také  

s koloběhem vody (horský pramínek vytvoří potok, který se vlévá do říčky, říčka do řeky a řeka  

do moře). Za každou kapitolou následuje několik jednoduchých otázek, aby si děti upevnily v paměti 

nabyté znalosti. 

 

Království růží postihlo zlé prokletí. Bylo napadeno neznámými vetřelci, černými tvorečky, kteří 

způsobili, že růžové keře začaly vadnout a chřadnout. Celému království hrozí zkáza. Je ohrožen i život 

růžových víl obývajících růžové keře. Najdou víly někoho, kdo je zachrání? Příběh mizících hmyzíků je 

pohádka, která dětským čtenářům pootevře okénko do tajemného světa dobře známých drobných 

živočichů. Poznává jejich vlastnosti a řeší jednoduché otázky připojené za každou kapitolou. Mezi 

nepatrnými stébly trav se odehrávají velké příběhy pro malé (i větší) děti.  

 

 



 

Oblíbený autor originálních pohádkových příběhů přichází se čtrnácti novými pohádkami, plnými 

svérázné poetiky a neotřelých nápadů.  

Můj otec schovával všechno možné. Měl doma cenné věci, ale taky úplné šunty. Někdy mi ukazoval, 

kde co je. Třeba zlatý prstýnek byl mezi ponožkami, zlatá mince s císařem Františkem Josefem zase 

pod košilemi. Našel jsem po něm ve sklepě mimo jiné krabici a na ní bylo jeho písmem napsáno Staré 

nepotřebné hadry. Říkal jsem si, že to tam napsal, aby možná oklamal zloděje. A s tím jsem krabici 

otevřel, že na mě odtamtud zazáří třeba zlaté hodinky po dědečkovi. Jenže nic! Uvnitř byly opravdu 

ústřižky látek, děravé kapesníky a ponožky. Uplynula léta, já jsem na to málem zapomněl, a pak se to 

náhle vynořilo. Vždyť to může být pohádka! A v mé hlavě se objevovaly další nepotřebné věci a taky 

tak či onak nepotřební lidé, zlí i dobří. Takže jsem ty pohádky napsal, myslím, že jsou pro děti, ale i pro 

dospělé. Jak se komu zlíbí. Ať vás baví číst ty pohádky tak, jako mě bavilo je vymýšlet a psát! 

 

Kniha fantaskních povídek pro děti vychází v překladu samotného autora po dvaceti letech od prvního 

vydání v německém jazyce. Děj devatenácti jímavých příběhů, v nichž hrají hlavní roli andělé strážní, 

domácí a mnozí další, se odehrává ve světě nepohádkové každodennosti. 

 



 

Pohádka o čertovi Florimónovi, který byl vyslán na zem, aby škodil lidem, především pak kominíkům. 

Škodit se mu ale nedaří, a dokonce se zamiluje. 

Staří čerti se na střechy bojí nebo dostávají závrať. Proto je na kominíky poslán nejmladší  

a nejneposednější čert Florimón. Ten zpočátku opravdu nadělá na střechách a v komínech hodně 

škod. Jednoho dne se mu však stane nehoda. Díky ní se jeho život dočista změní. 

 

 

 

Dorotka se ocitne v neznámé zemi, kde ji přivítají místní obyvatelé Mlaskalové. Ti jí řeknou, že je  

v zemi Oz, obklopené obrovskou pouští, kterou není možné přejít. Jedinou její nadějí na návrat domů 

je návštěva u mocného čaroděje. Adaptace původního textu L. Franka Bauma je obohacena 

jedinečnými ilustracemi Manuely Adreani, která svým citlivým ztvárněním imaginárního království 

Velikého a Strašlivého Čaroděje ze Země Oz dokázala podtrhnout kouzlo příběhu. 

 



Soubor patnácti ilustrovaných pohádek pro malé i velké obdržel cenu LITERA jako nejlepší kniha  

pro děti a mládež roku 2005. Hrdinou jednotlivých příběhů všedního života je tatínek, který z každé 

šlamastiky vybředne díky svému důvtipu a odvaze. Autor tak pomáhá všem tatínkům vylepšit jejich 

někdy trochu pošramocený domácí obraz. 

 

Příběhy o hezké, ale hubaté Anče, jejím milém Kubovi, nenasytném a nepřejícím Trautenberkovi  

a spravedlivém Krakonoši, který nenechá žádnou sousedovu podlost bez potrestání. 

 

Vyprávění o lese, kde kromě stromů, rostlin a lesních zvířat žijí také skřítkové. Lumpíček je samá 

lumpárna a Rošťanda vyvádí jednu rošťárnu za druhou. A co teprve když se ti dva seznámí! Naštěstí 

se včas dostanou do rukou pana učitele. Lesní skřítkové ale nesedávají v lavici jako děti ve škole. 

Lumpíček a Rošťanda se učí přímo v lese. Seznámí se s lesními zvířaty, naučí se rozpoznávat houby, 

bylinky a lesní plody a mnoho dalších věcí, užitečných pro skřítky i pro děti. Nádherně ilustrovaná 

kniha lesní moudrosti pro první čtenáře. 

 



 

Pohádkový příběh o medvídkovi, jehož rodiče se rozešli. Otec, polární medvěd, se vrátil do své ledové 

říše a medvědice grizzly vychovala Kumu sama. Jeho asijská babička, černá medvědice Ayako, mu 

říkala Kuma, což znamená japonsky „roztomilý“. Malý medvídek toužil najít svého otce, a tak se vydal 

do Arktidy. Po cestě se seznámil s liškou Fleur de Nuit, kterou chtěl ulovit pytlák Rapki. Malý čtenář 

zažívá se zvířaty mnohá dobrodružství, a nenásilně se seznamuje s tématy mezilidských vztahů  

i ekologické výchovy. 

 

Děti často slyší, že jsou špinavé jako prasátko, lakomé jako křeček nebo že spí tvrdě jako dudek. V 

naší řeči je spousta podobných rčení a přirovnání. Napadlo vás někdy, jak taková rčení vznikla? 

Možná to bylo tak jako v pohádkách, které si můžete přečíst v této knížce. 

 

 



Právě těchto devět pohádek vyneslo mistra duchaplné konverzace Oscara Wilda rovnou  

do literárního nebe. Jsou to jedny z nejúchvatnějších pohádkových příběhů, které kdy byly napsány. 

Vaše děti v nich možná nenajdou černobílý svět dobra a zla, o to více se ale zamyslí nad tím,  

že v životě nejsou hodní všichni, kdo se tak tváří, a naopak. Autorův mimořádně čtivý a zároveň 

neobyčejně myšlenkově bohatý Šťastný princ by neměl chybět ani v knihovnách dospělých čtenářů, 

kteří si ho už dávno oblíbili. V příbězích se odráží Wildova posedlost krásou a touhou po světě,  

ve kterém se k sobě lidé chovají slušně a s respektem. Pohádky nemají vždycky šťastný konec, ten ale 

někdy chybí i v příbězích našich životů. Geniální spisovatel v této knize ze všech sil touží najít pravdu, 

která je, jak sám říkal, "málokdy čistá a nikdy ne jednoduchá". 

 

 

 

 

 

Pověsti 

 

Kniha České pověsti pro malé děti vzbudí v nejmenších čtenářích zájem o slavnou minulost našeho 

národa. Autorka Martina Drijverová vybrala nejznámější a nejpůvabnější pověsti a převyprávěla je 

jazykem pro děti srozumitelným a přitažlivým.  

 


