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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 
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Kuba nechce prohrávat / Petra Braunová ; 
ilustroval Jiří Bernard.  
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 86 s. 
ISBN 978-80-00-03634-2 
 
Příběh volně navazuje na knihy „Kuba nechce číst“ 
a  „Kuba nechce spát“. Všechny příběhy malého 
Kuby ilustroval Jiří Bernard. Kuba nerad prohrává 
a už vůbec ne ve chvíli, kdy do třídy přišel nový 
spolužák. Sebastián žil s rodiči ve Velké Británii, 
umí výborně anglicky, skvěle vypadá a vůbec… 
Spolužačky jsou nadšené, Kuba otrávený. Ale 

nevzdá se už kvůli Johance a nezlomí ho ani nový pan učitel. Knížka pro malé 
čtenáře vychází v edici Třetí čtení nakladatelství. 
 

 
 
Kouká roura na kocoura / Miloš Kratochvíl 
; ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. 
Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 109 s. 
ISBN 978-80-204-3245-2 
 
Veselé a hravé básničky spisovatele Miloše 
Kratochvíla se těší už dlouhá léta velké oblibě 
u dětí. Učí se je ve škole, chodí s nimi na recitační 
soutěže a na besedách je s chutí recitují 
samotnému autorovi. Proto po úspěšném výboru 

jeho dětské poezie „Pes nám spadla“ vychází další výbor, tentokrát sestavený 
samotným autorem. Je rozdělen na oddíly: Neuvěřitelné, Zamilované, Zvířecí, 
Rodinné a pár básniček na úplný konec.  
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Bertík a čmuchadlo / Petra Soukupová ; 
ilustroval Petr Korunka. 
Brno : Host, 2014. – 1. vyd. – 133 s. 
ISBN 978-80-7491-248-1 
 
Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on žije 
s maminkou, která si našla nového přítele. Bert mu 
říká Rypouš. Vůbec celou tuhle životní změnu nese 
těžce, připadá mu to jako zrada. Až prázdninové 
setkání s tajemným tvorem, mluvícím zvířetem 
čmuchadlem, dokáže zlepšit jeho pohled na svět… 
Díky čmuchadlu Bertík pochopí, že vztahy mezi 

lidmi nejsou tak jednoduché, jak by si přál. Smíří se s Richardovou existencí 
i s představou budoucího sourozence. Svým osobitým stylem dokázala autorka 
vytvořit z relativně jednoduchého námětu silný příběh o hledání vnitřní 
rovnováhy. 
 
 

 
 
Nela Malá, co nechtěla být malá / Petra 
Braunová ; ilustroval Tomáš Řízek. 
Praha : Baset, 2014. – 1. vyd. – 96 s. 
ISBN 978-80-7340-151-1 
 
Nela je půvabné děvčátko, které maminka 
promyšleně směruje na titulní stránky magazínů. 
Jana Malá si prostřednictvím dcery chce splnit 
tajné přání být světově úspěšná. Nelu, jako téměř 
každou holčičku, zpočátku baví dávat si ondulovat 
vlasy, malovat se a točit se před zrcadlem. 

Ovšem cesta do zářivého světa modelingu či před kameru je trnitá, lemovaná 
prohranými konkurzy. Všechny plány se oběma vymknou z ruky… 
Kdo teď Nelu vysvobodí?  
 


