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 Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 

a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 

 

 

Pes, kocour a sirotek / František Kalenda ; 

ilustrovala Renáta Fučíková. 

Praha : Meander/ Vyšehrad, 2016. – 1. vyd. – 166 s. 

ISBN 978-80-87596-6-1 
 

Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u 

jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých 

cizinců, musí Martin vzít nohy na ramena. Osiřelý 

dvanáctiletý čeledín od koní netuší, proč mu cizinci 

usilují o život. Na radu otce Gastona prchá daleko na Východ, aby v srdci 

tehdejšího křesťanského světa Konstantinopoli vyhledal svého strýce. Na 

strastiplné výpravě se k chlapci a jeho věrnému psovi přidají dcera loupeživého 

vladyky, její kocour a značně pochybný rytíř Samuel. Dobrodružný román 

poutavě ilustruje stanovisko historiků mentalit, že „temný“ středověk nebyl 

zdaleka černobílý. 

 

Shakespeare / text a ilustrace Renáta Fučíková. 

Praha : Vyšehrad, 2016. – 1. vyd. – 206 s. 

ISBN 978-80-7429-740-3 

 

Kniha představuje v chronologickém pořadí dvanáct 

Shakespearových dramat (Kupec benátský, Jak se vám 

líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci 

svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, 

Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře). Každá 

ze Shakespearových divadelních her je doplněna vstupy 

věnovanými vnějším projevům doby – např. renesanční 

módě, architektuře, italské literatuře, cestám Angličanů 

na jih, a dalším historickým souvislostem.  

 

mailto:koskova@npmk.cz


 

 

 

 

Jinde / kolektiv autorů. 

Praha : Meta/ Baobab, 2016. – 1. vyd. – 130 s. 

ISBN 978-80-7515-030-1 

 

Sedm povídek od sedmi současných českých autorů je 

čtením pro starší děti, dospívající i dospělé. Kniha přináší 

sedm literárních pohledů na téma, které se stalo obsahem 

politických diskusí i vděčným objektem populistů. Může 

vytvořit odrazový můstek pro debatu učitelů literatury, občanské výchovy nebo 

historie o tom, co to znamená, stát se cizincem v nové zemi, ale zároveň přináší 

brilantní a různorodé povídky z pera Olgy Černé, Edgara Dutky, Magdaleny 

Platzové, Jana Čumlivského, Markéty Pilátové, Chaima Cigana a Marka 

Šindelky. 

 

 

 

Poťouchlé pohádky aneb Co čert 

nechtěl…ale chtěl / Milan Valenta ; nakreslil Petr 

Válek. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 156 s. 

ISBN 978-80-00-04531-3 

 

Čertovské pohádky pocházejí z hanácké metropole – 

Olomouce. Jen v málokteré pohádce má čert nakonec 

navrch. Ale nebývalo to tak vždycky. V dávných 

dobách bývaly pohádky drsnější, zrcadlil se v nich 

tehdejší svět. A takové jsou i tyhle pohádky, drsné a tajemné. Provedou vás po 

nejtajnějších zákoutích hanácké metropole i lidské duše. Občas vám z nich 

naskočí husí kůže. Občas se budete smát. A nakonec si možná potichu řeknete: 

„K čertu…“ Knížka je určena čtenářům od 13 let. 


