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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 

 
 
Muž z hodin / Vratislav Maňák ; ilustroval Juraj 
Horváth.  
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 78 s. 
ISBN 978-80-00-03144-6 
 
Slyšeli jste už, že čas se na podzim mění kvůli krádeži 
hodinové ručičky? A že to všechno začalo na jednom 
českém nádraží? V knížce Muž z hodin se společně 
s osmiletou Lenkou a hodinářem Weissem můžete vydat 
po stopách zmizelé ručičky. Příběh se odehrává v době 
Rakousko-Uherska a žánrově je označován za steampunk 

- podžánr sci-fi, kde kulisy děje tvoří společnost a technologie založené na páře 
jako hlavním zdroji energie. Knížka je určena čtenářům od 9 let. 
 

 
Strašidelné prázdniny / Ivana Peroutková ; 
ilustrovala Zuzana Seye. 
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 93 s. 
ISBN 978-80-00-03622-9 
 
Kamarádky Táňa a Áňa jedzdí každý rok o prázdninách 
na statek do jižních Čech. Tentokrát se už od začátku 
kolem děvčat začnou dít podivné věci. Ánin dědeček jim 
dal starou fotografii dívky Kláry, která před lety na 
statku bydlela a v deseti letech zemřela. Vzápětí přichází 
na návštěvu jiná Klára, možná nová kamarádka, ale taky 
docela zvláštní holka, která tvrdí, že umí vyvolávat 

duchy. Táňa s Áňou o Klářiných schopnostech pochybují, ale touha po neznámu 
je přitahuje. Klára zavede Áňu s Táňou do zapomenuté stodoly, kde objeví 
starou panenku… Od tohoto okamžiku se rozvine řetězec podivuhodných 
nálezů, nevysvětlitelných záhad a nebezpečných situací. 



 
 
Prázdniny teprve začínají / Dagmar Lhotová ; 
ilustrovala Olga Tesařová. 
Praha : Albatros, 2014. – 2. uprav. vyd. – 118 s. 
ISBN 978-80-00-03592-5 
 
Co byste řekli možnosti vrátit se zpátky na začátek 
prázdnin? S knížkou Dagmar Lhotové můžete navíc 
zažít dobrodružné příběhy sedmi kluků z dětského 
domova, kteří se přes prázdniny ocitnou u zcela 
nekonvenční tety Dominiány. Teta bydlí sama 

v ohromném domě jen s koněm, psem a slepicí, protože její vlastní synovci na ni 
zapomněli. A tak podá inzerát, že pronajme sedm pokojů pro sedm chlapců na 
prázdniny. Když Šimon, Kajetán, Vojtíšek, Melichar, Jakub, Matěj a Baltazar 
vstoupí do jejího domu, netuší, že tyhle prázdniny úplně změní jejich život. 


