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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 
 

 
 
Flouk a Líla / Petra Dvořáková ; ilustrovala 
Kateřina Hikadová. 
Brno : Host, 2015. – 1. vyd. – 104 stran. 
ISBN 978-80-7491-505-5 

Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové 
myši a kouzelného kocoura. V jednom velkém 
mrakodrapu, kde jsou samé kanceláře, pracuje slečna 
Kamilka. Je milá, usměvavá a každý den si s sebou 
do práce bere svého kocoura Flouka. Flouk z toho 
žádnou radost nemá, protože se v kanceláři celý den 

nudí. Ale jen do té doby, než pozná počítačovou myš Lílu. Líla je nová, 
bezdrátová, zvědavá, bloumá po internetu a kamarádí s dalšími myšmi na 
facebooku.  Moderní pohádka pro děti vypráví o tom, jak se liší náš skutečný 
svět a virtuální realita. 

 
Žirafí máma a jiné příšery / Alexandra 
Salmela ; ilustrovala Martina Matlovičová. 
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 92 stran. 
ISBN 978-80-00-03944-2 
 
Žirafí máma a jiné příšery je soubor jednadvaceti 
bláznivých pohádek, které rámuje příběh o žirafí 
a sloní mámě. Hrdiny jsou děti, dospěláci, podivné 
bytosti a všelijaké obludy. Dospělí se často 
dostávají do úzkých a z problémů jim pomáhají 

právě děti. Příběhy plné fantazie doplňují nápadité a hravé ilustrace Martiny 
Matlovičové. 
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Lotta z Rošťácké uličky / Astrid Lindgrenová 
; ilustrovala Alena Ladová. 
Praha : Albatros, 2015. – 5. vyd. – 144 stran. 
ISBN 978-80-00-03954-1 
 
Malá Lotta bydlí s rodiči a dvěma sourozenci 
v hezkém žlutém domě v uličce, která se správně 
jmenuje Pošťácká. Možná že kdysi v ní pošťáci 
žili, prohlásil jednou Lottin tatínek, ale protože tu 
teď už dlouho řádí jenom rošťáci, překřtil ji na 
Rošťáckou. A opravdu, všechny tři děti 

Nymanových jsou velmi podnikavé, se skvělými plány a nápady. Ovšem 
nejoriginálnější a nejúžasnější má vždycky ta nejmladší – Lotta. 


