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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 

 

 

Soví zpěv / Iva Procházková ; obálka Jiří Franta. 

Praha : Albatros, 2017. – 2. vyd. – 168 s. 

ISBN 978-80-00-04677-8 

 

Brémy 2046. Déšť, vytrvalý, intenzivní, bez konce. 

Přesto život plyne dál, podle obvyklých pravidel 

vyspělé civilizace, s jistotou technické dokonalosti. 

Přívaly kalných vod však protrhnou „absolutně 

bezpečnou“ Novou hráz. Sedmnáctiletý Armin, jeho 

devítiletá sestřička Géza a Rebeka, dívka plná otazníků, 

spolu prožívají tváří v tvář katastrofě vzrušující drama, 

při němž místo technických zázraků rozhodnou lidské city a činy. Kniha vyšla 

poprvé v roce 1999, děj je však velice aktuální. 

 

 

Josefína a bytosti / Lucie Kaletová; ilustrovala Jana 

Šouflová. 

Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 392 s. 

ISBN 978-80-204-4138-6 

 

Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás 

smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese 

a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě 

možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili, anebo 

přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné. Jenže to není 

všechno! V trafice u stanice tramvaje sedí věštkyně 

a předpoví vám, že možná zemřete. Duch kluka 

z devátého století vám tvrdí, že se znáte. Možná při tom zjistíte, že nejste tím, 

kým jste si mysleli, že jste a objevíte místo, odkud pocházíte. To místo je brána 

a skrz ni může projít na svět dobro, nebo zlo.  
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Tauros / Vojtěch Otčenášek text i ilustrace. 

Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 112 s. 

ISBN 978-80-266-1092-2 

 

Na starověkém ostrově Kréta žije mladý Aristo se 

svým otcem Cleanderem. Chlapec touží po 

otcovské lásce. Cleander však po synovi žádá 

kázeň, tvrdost i sobeckou touhu vždy zvítězit bez 

ohledu na následky. Chce skrze svého jediného 

syna uskutečnit sny, kterých sám nedosáhl. Aristo 

trpí a do jeho snů se vkrádají děsivé představy. 

Blíží se den skákání přes býky, kdy se z jinocha stane muž. Dokáže se chlapec 

zbavit vnitřních démonů, znovu získat osobní svobodu a najít nesobeckou lásku? 


