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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 
 

 
 

Pohádky o Malé tlusté víle. / Jiří Dědeček, 
ilustroval Petr Nikl.  
Praha : Meander,  2012. – 79 s.  
ISBN 978-80-87596-03-6 
 
 V dětském pokojíčku ožívá podivuhodný svět 
hraček, aby prožíval hry a hříčky s češtinou nebo s 
logikou. Dobrodružství se často odehrávají na 
komickém jazykovém základě. Hračky parodují 

některé lidské vlastnosti, jiné si samy vytvářejí a dovádějí jejich důsledky ad 
absurdum. Vše ale nakonec dobře dopadá díky Malé tlusté víle, která svou 
inteligencí ční nad ostatní. Autor, který v roce 2007 obdržel Zlatou stuhy IBBY 
za užití nonsensu v dětské poezii, tentokrát úspěšně přenesl svou dovednost do 
dětské prózy. 

 
 
 
Inspektor Fousek na stopě. / Hana Lamková, 
ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková.  
Praha : Edice České televize,  2012. – 124 s. 
ISBN 978-80-7404-102-0 
 
  V budově Ministerstva pro odhalování 
nevysvětlitelných záhad má svou kancelář 
inspektor Fousek. Když si ministerstvo neví rady, 
Fousek je vždy připraven. Má ve své kanceláři 
boudu, protože je pes. Jeho spolupracovnicí je 
odvážná a parádivá kočka Micumiši a hlemýžď 

Herkules Maratón, který je přeborníkem ve zpomalování soudních jednání. 
Společně řeší domácí i mezinárodní případy. Knížka vznikla podle úspěšného 
stejnojmenného večerníčku.  



 
 
Strýček Ludvík ve švýcarské poušti. / Janec Levi, 
ilustroval Janiv Šimoni.  
Praha : Práh,  2012. – 78 s. 
ISBN 978-80-7252-394-8 
 
Co byste dělali, kdybyste se dostali do království, které je 
celé čokoládové? Anebo kdybyste našli lék na všechny 
nemoci na světě? A co kdybyste se setkali s rodinou 
oblud, které by si vás chtěly usmažit na pánvičce jako 
řízek? Že se to nemůže stát? Zeptejte se strýčka Ludvíka. 

To všechno se mu skutečně stalo na dobrodružných cestách ve švýcarské poušti. 
Strýček Ludvík ve švýcarské poušti je druhým dílem z oceňované knižní série 
Dobrodružství strýčka Ludvíka. První díl: Strýček Ludvík v honduraských 
stepích již česky vyšel, a v blízké době se můžete těšit na další díl: Strýček 
Ludvík v sibiřské džungli. 
 


