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Tomáš Smetana
ZATOULANÍ PSI

Konceptuální pohádka  
výjimečného výtvarníka  
Tomáše Smetany, která  
nás nutí přemýšlet  
a představovat si, o čem  
si asi tak ti psi povídají 
a kam se to vlastně  
zatoulali…

Bába
Bedla

Markéta Pilátová
nakreslila Martina Trchová
Meander

Daniela Fischerová
Jakub Kouřil
PTÁK NOH A PTÁČEK NOŽIČKA
JAK SPADLA KLEC

V druhém příběhu o ptáku 
Nohovi a ptáčku Nožičkovi 
se dozvíme, jak se ti dva 
kdysi vlastně  
seznámili!

Markéta Pilátová
Martina Trchová
BÁBA BEDLA

Markéta Pilátová dětem  
napsala magicko-realistický 
příběh o konci 2. světové 
války v Jeseníkách.

Emma Pecháčková
Petra Josefína Stibitzová
THE PÍP PAP POP

Slavné jazzové trio The Píp 
Pap Pop se náhle a nečekaně 
ocitá na rozcestí. Podaří 
se jim najít nové naplnění? 
Závěrečný díl trilogie  
slavných ptačích příběhů.
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Michal Šanda
David Dolenský
TIBBLES

Kocourek Tibbles objevil  
vzácný druh dosud  
nepopsaného nelétavého 
ptáka – pokřovníka  
ostrovního – a zároveň  
se stal příčinou jeho  
vyhubení. 

EDICE PRO EMU
Petr Nikl
HROCH

Originální velkoformátové  
leporelo a zároveň  
domalovánka od výjimečného 
umělce Petra Nikla.

EDICE CHAMELEÓN

O KARLOVĚ MOSTĚ
www.meander.cz
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ivana pecháčková tereza marianová

meander

P
ověsti a legendy jsou zvláštní 
literární útvary, o nichž tak 
nějak samozřejmě předpokládáme, 
že se zakládají na pravdě 
ČI historických událostech, 
které byly zapsány v kronikách. 

ovšem i takový Kosmas uvádí, že do 
kroniky zapisoval ex fabulosa narratione 
senum – z bájného vyprávění starců. 
Nakolik takové události z dávných 
dějin přetvořily nedostatky paměti nebo 
naopak vypravěčova fantazie, která se 
v ústní lidové tradici převypravování 
dalším generacím stávala fantazií 
kolektivní, zůstává věčnou otázkou. 
Jisté však je, že vypravěč věří nebo 
se aspoň snaží věřit svému vyprávění 
a stejně tak mu věřili i jeho posluchači.
Pověstí spojených s Karlovým mostem 
je nespočetně, jeden vypravěč přebíral 
od jiného a vůbec nám nevadí, že jeho 
prvním stavitelem asi nebyl slavný Petr 
Parléř, ale pražský kameník stavitel 
Oto, zvaný též Otlin… že do malty 
na jeho stavbu nebyla použita vajíčka 
(jak dokázaly poslední vědecké analýzy 
z roku 2010), ani  e se v něm dodnes 
nenašel divotvorný Bruncvíkův meč. I tak 
jsou všechny pražské legendy magické…

ivana pecháčková

Ivana Pecháčková
Tereza Marianová
LEGENDA O KARLOVĚ MOSTĚ

Dramatická legenda  
o ctižádostivém staviteli,  
mistru Petru Parléřovi, 
který kvůli stavbě mostu 
vešel ve spolek s ďáblem.

Petr Stančík
Galina Miklínová
FAUSTŮV DŮM  
A DÍRA DO STROPU

Pětici krátkých legend 
o Faustově domě dětem  
vypráví Petr Stančík, 
a to způsobem, v němž se 
snoubí zábava s poučením.

EDICE PRAŽSKÉ LEGENDY

Obálku připravujeme.
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Tato kniha vychází s laskavým přispěním
Ministerstva kultury České republiky

Knížečka Jedna dvě – slyšíme! je určené dětem ve věku 1–2 roky, kterým 
pomáhá rozvíjet sluch. Autorka dítěti představuje slova, která svým zvukem 
připomínají svůj vlastní význam. Dítě začne pozorně naslouchat a nakonec 
i zkoušet vytvářet vlastní slova. Knížka obsahuje řadu onomatopoických 
slov, která lze snadno přizpůsobit i v jiných jazycích. Projekt trojice knížek 
Jedna dvě – koukáme, jedna dvě – slyšíme, 
Jedna dvě – mluvíme byl v Polsku oceněn 
v soutěži Institutu knih.  
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Paví očko, dobrý den!

Milena Lukešová
Filip Pošivač         Meander
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Knížečka „Jedna dvě – mluvíme“ podporuje rozvoj mluvy našich 2–3 letých 
potomků a snaží se těmto malým dámám a džentlmenům vštípit také 
základní zdvořilostní obraty a slůvka jako jsou dobrý den, prosím a děkuji. 
Koncept a výtvarné ztvárnění Joanna Bartosik. Projekt trojice knížek Jedna 
dvě – koukáme, jedna dvě – slyšíme, Jedna dvě – mluvíme byl v Polsku 
oceněn v soutěži Institutu knih.  

Veškerá práva vyhrazena © Ivana Pecháčková – Meander, 
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Tato kniha vychází s laskavým přispěním
Ministerstva kultury České republiky

Knížečka Jedna dvě – koukáme! je pro (ne)čtenáře ve věku 0–12 měsíců, 
kteří si díky němu cvičí a rozvíjejí zrak. Autorka se vzdává textu ve 
prospěch obrázků určených k rozvoji zrakových schopností a pozornosti 
nejmenších dětí. Najdeme tu ostře kontrastní obrázky v černé, bílé, žluté 
a červené barvě, které pomáhají dítěti naučit se lépe vidět, poznávat svět. 
Miminka ráda pozorují tváře, a tak se tu na ně usmívá i banán a psí kost. 
Projekt trojice knížek Jedna dvě – koukáme, 
jedna dvě – slyšíme, Jedna dvě – mluvíme byl 
v Polsku oceněn v soutěži Institutu knih.  
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Tato kniha vychází s laskavým přispěním
Ministerstva kultury České republiky
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ISBN 978-80-7558-173-0
26 let uměleckých knížek pro děti

EDICE REPOLELO

Nikola Hoření
HUBERT SE VZTEKÁ

Kocourek Hubert se zlobí, 
a to pořádně! Aby taky ne 
– koho by bavilo zkoušet si 
už páté boty nebo poslušně 
sedět v tramvaji, když  
daleko větší zábava je  
klečet na sedačce a dívat  
se z okna! 

Egon Bondy
Jakub Bachorík
STRAŠIDÝLKA

Pověstná Bondyho  
Strašidýlka vycházejí 
prvně jako leporelo pro 
nejmenší děti. Podobu 
dal záludným strašidlům 
Jakub Bachorík.

Alice Nikitinová
DOMA a VENKU

Umělkyně Alice Nikitinová v těchto dvou leporelech  
namalovala a zbásnila pro svého syna Romana ty  
nejběžnější věci. Zdánlivě obyčejný tovární komín, 
dveře od garáže nebo vypínač, a dokonce i obyčejná  
papírová taška dovedou být plné barvité poezie.

Robin Král
Ester Nemjó
JSOU TAM KUNY

Leporelo plné vtipných  
básniček o kunách  
básníka, textaře  
a překladatele Robina  
Krále ilustrovala  
Ester Nemjó.

Milena Lukešová
Filip Pošivač
PAVÍ OČKO, DOBRÝ DEN!

Leporelo legendární  
Mileny Lukešové o jednom 
dni pavího očka s novými 
ilustracemi Filipa  
Pošivače. 

Joanna Bartosik
JEDNA, DVĚ – KOUKÁME/SLYŠÍME/MLUVÍME

Trojice knížeček Joanny Bartosik byla v Polsku oceněna  
v prestižní soutěži Institutu knihy a dalšími cenami. 
Výrazné kontrastní obrázky první knížky rozvíjí zrak 
dětí, druhá knížka děti vybízí k naslouchání a ta  
třetí se snaží malým dámám a gentlemanům vštípit  
základní zdvořilostní obraty.

Ivana Pecháčková

Druhá série novozákonních  
příběhů edice manamana

Darja Čančíková
SVATBA V KÁNĚ GALILEJSKÉ

Pavlína Lörinczová
PODOBENSTVÍ II

Anastasia Stročkova
NASYCENÍ PĚTITISÍCOVÉHO ZÁSTUPU

Terezia Unzeitigová
CESTA DO JERUZALÉMA

M. aka Janazapa
VZKŘÍŠENÍ LAZARA 

Dita Stuchlíková
PETROVO ZAPŘENÍ

Alice Brotánková
VZKŘÍŠENÍ

Dora Dutková
PAVLOVY CESTY

EDICE MANAMANA

Naše knihy kupujte v e-shopu (www.meander.cz),v knihkupectví Meander (Vratislavova 7, Praha 2)  
a u všech dobrých knihkupců. Aktuality sledujte na našem Facebooku a Instagramu.


