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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 

 

 

 

Bořivoj a blecha Fló / Ivan Binar ; ilustrovala 

Andrea Tachezy.  

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 39 s. 

ISBN 978-80-00-03501-7 

Blecha Fló se vylíhla v temném lese na ježkovi a pořád 

se nemohla nikde usadit. Všude byla nespokojená, ale 

jen dokud nepotkala malého Bořivoje. Ten se zrovna 

chtěl vydat na cestu kolem světa, a tak vyrazili spolu. 

Cestou zažili spoustu dobrodružství a Bořivoj dokonce 

získal něco, co moc chtěl. Půvabně ilustrovaná knížka je určena čtenářům od 

šesti let. 

 

 

 

O vlkovi se sklerózou / Stanislava Reschová ; 

ilustrovala Barka Zichová.  

Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 126 s. 

ISBN 978-80-204-3095-3 

 

Knížka Stanislavy Reschové je sbírkou vtipných, na 

hlavu postavených pohádek, u kterých se pobaví děti 

i dospělí. Děti se dočtou o Kačence, která řídila 

kosmickou raketu, o dívce, která se jmenovala Paříž 

a nakonec se vdala za vodníka, o strážníkovi jménem 

Kolumbus Rex, který vůbec nic nevyřešil, o vlkovi, který měl sklerózu 

a zapomněl sežrat Karkulku. Knížka je určena čtenářům od 6 let. 

 



 

 

 

Malované příběhy / Andrea Popprová.  

Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 64 s. 

ISBN 978-80-204-3080-9 

Kdo z dětí, které teprve začínají číst, by neměl rád 

malované čtení! Je to velká zábava místo obrázků 

doplňovat do vět správná slova. Andrea Popprová 

takové zábavné a krásné obrázkové příběhy napsala 

a namalovala, a nyní se s nimi může každý začínající 

čtenář pobavit v této knížce. Jsou tu vyprávění 

pohádková i z běžného života, o zvířátkách i o lidech, veselá i dobrodružná, 

zkrátka pro každého něco.  


