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Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich  
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi www.kmc.cz

DŮLEŽITÁ INFORMACE – JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?
Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, můžete si je objednat dvěma způsoby:
• 1.  Vyplňte objednávku na s. 45–46 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog,  
který má na starosti spolupráci s Klubem mladých čtenářů. U tohoto pedagoga pak děti objednané knížky zaplatí a vyzvednou.  
V tomto případě nakoupíte knihy za zvýhodněné ceny uvedené v katalogu a nebudete platit žádné poštovné. 
• 2.  Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kde knihy budete platit předem (online) při objednání 
a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu KMCJARO21 získáte na všechny knížky slevu 20 % a navíc 
poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogových cen, uvidíte v košíku po zadá-
ní slevového kódu. Kód má platnost od 15. 3. do 30. 4. 2021.

Výhra: Karetní hra BANG! 
Vyhraje 8 z Vás!

Co je Vaším úkolem?
Odpovězte na 8 soutěžních otázek a správné odpovědi nám pošlete nám správné odpovědi  
do 30. dubna 2021 na adresu kmc.soutez@albatrosmedia.cz. Nezapomeňte uvést Vaše jméno,  
třídu a adresu školy. Vítěze budeme kontaktovat do 10. 5. 2021 a jejich jména zveřejníme na www.kmc.cz. 

Kdo vyhraje?
Karetní hru BANG! Vyhraje 8 z Vás. Budou to ti, jejichž správné odpovědi nám e-mailem přijdou  
jako 20., 40., 60., 80., 100., 120., 140. a 160. v pořadí. Z jedné e-mailové adresy zařazujeme do soutěže jen  
jednu zprávu. Pokud nám pošlete z jedné e-mailové adresy odpovědi vícekrát, nebudou do soutěže zařazeny. 

Soutěžní otázky:

1. Jak se jmenuje nová kniha od autorky Harryho Pottera, která vyšla na konci roku 2020? 

2. Ze které knihy je ilustrace na obálce tohoto katalogu a kdo je autorem této ilustrace?

3.  Jak se jmenuje knížka pohádek, která obsahuje mimo jiné pohádku Královna Koloběžka První?  
Napiš název knihy i jméno autora. 

4. Napiš názvy dvou dílů série od slavného autora Joa Nesbøho.

5. Napiš názvy alespoň tří komiksových knih z tohoto katalogu.

6.  Ve které knize z tohoto katalogu se dozvíš, které zvíře dokáže  
předběhnout jedoucí auto?

7. Kdo je autorem napínavé knihy, jejíž hlavní hrdina se jmenuje David Bílek?

8.  Kterou knihu z tohoto katalogu ilustrovala Helena Zmatlíková?  
Napiš název knihy i jméno autora.

SOUŤĚZ



Tip Albatrosu

J.K. 
Rowlingová

Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na 
světě. Oplývalo spoustami zlata, zdejší král měl nejkrás-
nější knír ze všech a po místních dobrotách lidé tančili 
blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle le-
gendy strašlivý Ikabog. Všichni věděli, že jsou to povídač-
ky, ale ty někdy začnou žít vlastním životem. Co když se 
taková legenda rozhodne srazit království na kolena 
a unést dvě děti ve víru dobrodružství, o které ani za 
mák nestály?

Od autorky vyšlo také (vše v ilustrovaném vydání):

Harry Potter 
a Kámen mudrců

Harry Potter 
a Tajemná komnata

Harry Potter 
a vězeň z Azkabanu

Harry Potter 
a Ohnivý pohár

NAPÍNAVÝ POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH OD J.K. ROWLINGOVÉ  
PLNÝ NADĚJE, S ILUSTRACEMI ČESKÝCH DĚTÍ

běžná cena: 449 Kč

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 449 Kč

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 449 Kč

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
312 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

279 Kč 
cena KMČ
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Pro nejmenší

Stolečku, prostři se

Co se děje u vody

Vše o pirátech

Hravá interaktivní knížka z vodní říše. Prozkoumej vodní 
a podvodní království! Čekají na tebe žáby, želvy, ryby, 
labutě, čápi a mnoho dalších 
pozoruhodných tvorů.

Otevřete s dětmi trojrozměrnou knihu 
světoznámého ilustrátora Vojtěcha 
Kubašty a nechte se vtáhnout do 
příběhu klasické pohádky. 

Co piráti na svých loupeživých výpravách jedli, kde se ukrývali 
před spravedlností, co se dělo s kořistí a jak vypadaly jejich lodě? 
Na tyto i další otázky odpoví všem malým pirátům a pirátkám nová 
kniha z naučné edice Už vím proč. Vyrazte 
s námi na širé moře!

Petra 
Bartíková

Marcel 
Králik

Vojtěch 
Kubašta

Andrea 
Erne

Peter 
Nieländer

běžná cena: 269 Kč
16 stran, 230 × 270 mm

kroužk. vazba, pro děti od 4 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
14 stran, 230 × 230 mm
leporelo, pro děti od 3 let

159 Kč 
cena KMČ

Z edice 
Už vím proč
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Pro nejmenší

Poznáváme zvířata lesa s Červenou karkulkou

Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let

Cvičení s říkankou pro malé děti

Publikace je určena dětem k prověře-
ní jejich znalostí, schopností a doved-
ností před nástupem do školy, nejvhodnější je pro věk 
4 až 6 roků dítěte. Knížka se zaměřuje na oblast grafo-
motoriky, zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání, 
prostorové a pravolevé orientace, vnímání času a zá-
kladních matematických 
představ. Každá strana ob-
sahuje motivační příběh pro 
děti a vysvětlení činnosti 
a jejího cíle pro dospělé.

Pohádku o Červené 
karkulce zná asi kaž-
dý. Málokdo ale ví, že se na své dobrodružné cestě za babičkou se-
známila se spoustou lesních zvířat. Zpěvavými ptáčky, veverkou, 
jeleny, mravenci a mnoha dalšími. Co je to za živočichy a jak žijí? To se 
dozvíte na stránkách této knihy, která jedinečným způ-

sobem propojuje 
známou pohádku 
s encyklopedií.

Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spousta 
pohybu představuje kombinaci, kterou mají děti rády 
a přitom ji ocení i jejich rodiče. Je to další možnost, jak procvičit 
řečové i pohybové dovednosti, protrénovat paměť, upevnit vazbu 
s dítětem, dodat mu sebevědomí, tolik potřebné k psychické 
pohodě a rozvoji jeho osobnosti. A to vše zábavnou formou. 
V knížce najdete mimo jiné i tipy na procvičení jemné motoriky či 
cvičení proti plochým 
nohám. Nápady jsou 
využitelné i pro dětské 
kolektivy.

Jana Sedláčková 
Štěpánka Sekaninová

Linh Dao  
Alžbeta Božeková

Helena 
Vévodová

Miroslav 
Růžek

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
42 stran, 240 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
72 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

139 Kč 
cena KMČ

Jiřina 
Bednářová

Richard 
Šmarda
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První čtení

Teta to plete

Jak se Vojta ztratil

Kuba nechce číst

Prožijte s Vojtou napínavé chvilky ve velkoměstě! Právě tam se 
totiž malý Vojta ztratí svému strýčkovi Martinovi, který ho vzal na 
výstavu fotografií. Do galerie se Vojtovi nechce, a tak na strýčka 
čeká v parku. Po chvilce mu to ale nedá a jde se po parku trochu 
porozhlédnout. Jde dál a dál, až najednou zjistí, že neví, kde je. Co 
si jen počne ve velkém městě? Neztratí se docela?

Teta Běta ráda plete. Svetry, čepice, rukavice i šály. A taky pohádky. 
Když se teta pustí do jejich vyprávění, nestačí Šárka s Vašíkem kulit 
oči. V tetiných pohádkách Červená karkulka potká v lese jelena se 

zlatými parohy, Popelka leze na strom a hledá světýlko, Sněhurka 
trpaslíkům vaří ze známého hrnečku kaši a probuzení 

Šípkové Růženky je přímo k neuvěření.

Kuba nechce číst, psát ani počítat. Do první třídy se mu vůbec 
nechtělo. Co si však počít s žáčkem, kterému se v hlavě honí 
všechno možné, jen ne škola? Paní učitelka 
z 1.A na to přišla! Od chvíle, kdy dostala ten 
skvělý nápad, začaly děti chodit do školy s nad-
šením. Dokonce i Kuba. A co že to paní učitelka 
báječného vymyslela? Dozvíte se v naší knížce!

Petra 
Braunová

Olga 
Ptáčková

Ivona 
Březinová

Eva  
Sýkorová-Pekárková

Petra 
Braunová

Jiří 
Bernard

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

běžná cena: 189 Kč
76 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ
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První a Druhé čtení

Ať jsou velcí zase malí!

Nezbedníci

Jak Bubáček potkal Bubáka

Byli jednou chlapečkové a ti moc a moc 
zlobili. Jeden pořád lezl do výšek, druhému 
se vůbec nechtělo chodit, jiný pokreslil, co 
se dalo. Další okusoval tužky a tamhleten… úúúú, ten si 
pořád strkal prst do nosu. A co teprve ti ostatní! S takovými 
nezbedníky si rodiče mnohdy nevěděli rady. Ale na každého jednou 
dojde – uvidíte, že zlobit se 
nevyplácí!

Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali dětmi? Na Kubu s Luckou 
nemají rodiče vůbec čas. Ale to se rázem změní, když děti dostanou 
od skřítka Alfonse kouzelný zvoneček! Stačí zazvonit a říct zaklínadlo, 
a zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát jako děti… Což uprostřed 
velkého nákupu, na dětském hřišti či na prohlídce hradu způsobí řadu 

vtipných a absurdních situací…

Lukáš má báječného kamaráda – kapesní 
strašidýlko jménem Bubáček. A ten má za kamaráda 
skřítka Myšošlapa. Jednoho dne odjede Lukáš 
na školní výlet a malí kluci zůstanou doma 
sami. Těší se, že ve společných hrách a zába-
vách jim čas do Lukáškova návratu rychle 
uteče. Ale hned další ráno je probudí ostrý 
přísný hlas. Ve dveřích stojí 
něco velkého, nehezkého a  
ukřičeného. Bubák!

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Barbora 
Vajsejtlová

Alena 
Schulz

Daniela 
Krolupperová
Lucie Dvořáková

běžná cena: 199 Kč
112 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke staženízdarma na www.kmc.cz

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Krtek a autíčko

Mach a Šebestová ve škole

Disney - Postýlková sbírka pohádek

Tentokrát žáci 3. B Mach a Šebestová v sedmi 
humorných kapitolách pomocí kouzelného sluchátka 
promění psa Jonatána v kluka a vezmou ho na školní výlet, vypraví 
se do doby ledové a přivedou odtud člověka neandrtálského jako 
názornou školní pomůcku, vyléčí spolužákovi Kropáčkovi angínu, 
obohatí biologický kroužek o slona, kterého zakoupí za poklad 
zabavený pirátům, a navštíví 
planetu Ťap-ťap.

Krtek pozoruje rušnou silnici a projíždějící auta se mu moc líbí. Velmi 
si přeje autíčko; snaží se ho sám sestavit, ale přes veškerou snahu 
auto pořád nejede. Potom objeví odhozené polámané autíčko. 
Kamarádka myška pomůže jako vždy. Poradí Krtkovi, kde mu autíčko 
opraví, a šťastný Krtek se může vozit ve svém krásném červeném 
autíčku.

Nechte si vyprávět pohádky o svých oblíbených hrdinech ze 
známých animovaných pohádek a filmů! Vydejte se tábořit s partou 
z Příběhu hraček, prožijte noc s lvíčkem Simbou ve Lví zemi 
a vyrazte na tajnou misi s Burákem a Bleskem! Tato nádherná 
sbírka pohádek potěší každého malého milovníka dobrých 
příběhů, než půjde na kutě.

Miloš 
Macourek

Adolf 
Born

Eduard Petiška 
Irena Tatíčková

Zdeněk 
Miler

běžná cena: 299 Kč
152 stran, 235 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
304 stran, 222 × 233 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Fimfárum

O autech - Pohádky na 4 kolech

Čtení pro kluky malé i velké! Auta, 
auta a zase auta! V každém 
příběhu najdete nejméně jedno.

Nově zpracované vydání půvabných pohádek plných humoru, 
jazykového vtipu i poučení. Jejich autor si v nich vzal na mušku 
některé lidské vlastnosti a zlořády. Knížka okouzluje krásou češtiny, 
hravostí a moudrostí vypravěče a potěší děti i dospělé. Mnohé 
z Werichových pohádek se dočkaly i filmové či televizní podoby (Tři 
veteráni, Lakomá Barka nebo Královna Koloběžka První).

Jiří 
Kahoun

Bohumil 
Fencl

Jan 
Werich

běžná cena: 369 Kč
168 stran, 225 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Od pohádky k pohádce - Tlapková patrola
Tlapková patrola je parta obětavých štěňat, která zachraňuje 
pobřežní městečko Adventure Bay před zkázou a prožívá při tom 
různá dobrodružství. V této knížce si můžete přečíst, jak tlapky 
slavily narozeniny, jak hledaly poklad pirátů nebo jak zachraňovaly 
malou kočičku.

běžná cena: 149 Kč
72 stran, 163 × 234 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

119 Kč 
cena KMČ
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Znáte z televize

Jak vycvičit draka - Úplný filmový průvodce

Tlapková patrola - Marshall zachraňuje situaci

Ledové království a Ledové království 2

Jednoho dne se Marshall skamarádí 
s roztomilým ptáčetem Chlupáčkem. Zažívají 
spoustu legrace a dobrodružství a moc si na sebe zvyknou. Jak to 

dopadne, až nastane čas, aby ptáče odletělo se 
svým hejnem? Tlapková patrola musí zachránit 

situaci!

Mladý Viking Škyťák prožívá napínavá dobrodružství s drakem 
Bezzubkou a díky nim se stane i náčelníkem ostrova Blp. Nechte se 
oslnit příběhem slavné filmové trilogie Jak vycvičit draka!

Kdo by neznal nesmrtelný příběh Anny, Elsy, Kristoffa se Svenem 
a Olafa z Ledového království? V této knize najdete navíc 
i pokračování! Královně Else zní v hlavě tajemný hlas a láká ji do 
neznáma. Elsa ho následuje, protože doufá, že se od něj dozví, 
odkud pochází její kouzelná moc. Cesta ji zavede do začarovaného 
Kouzelného lesa, kde zjistí, že je nejprve potřeba napravit křivdy 
z minulosti. Pak teprve Elsa dorazí k bájné řece Atohallan a objeví, 
kým doopravdy je a kde 
je její místo v životě. běžná cena: 349 Kč

192 stran, 197 × 267 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
96 stran, 211 × 272 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
32 stran, 210 × 281 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

154 Kč 
cena KMČ

Ursula Ziegler-
Sullivanová

10  Klub mladých čtenářů Albatros



Znáte z televize

Disney Princezna - Tvořivá knížka

Tlapková patrola - Dárkový box

Vstupte do okouzlujícího světa Disney princezen a vyrobte 
si podle jejich návodů, rad a tipů úžasné stylové ozdoby do 
pokojíčku, hračky, loutky nebo dárečky pro nejbližší.
Některé výtvory provází i jednoduchý návod na zábavné 
hry, které se s nimi dají hrát.

Užijte si spoustu zábavy se stateč-
nými štěňaty z Tlapkové patroly 
a parádním kufříkem plným dárků! 
Najdete v něm knížku Pohádky 
pro všechny tlapky, výtvarnou 
sadu s barvičkami, štětcem 
a voskovkami, pestrobarevné 
samolepky, praktickou pokladničku 
a omalovánky s úkoly Hravé malování 
s tlapkami. Vydejte se po boku oblí-
bených hrdinů za dalším senzačním 
dobrodružstvím! S kufříkem Tlapkové 
patroly se nebudete nudit ani chviličku.

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 213 × 255 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 699 Kč
192 stran, 312 × 283 × 77 mm

pro děti od 5 let

559 Kč 
cena KMČ
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Pro předškoláky

Pojď se učit s PRINCEZNAMI

Logopedické vymalovánky

Pracovní sešit předškoláka 2

Logopedické vymalovánky jsou určeny především předškolákům 
a školákům, mohou je využívat rodiče i učitelé v mateřských 
a základních školách a speciální pedagogové. Obsahují úkoly 
k procvičování hlásek, s nimiž mívají děti největší potíže: Ď, Ť, Ň, L, 
C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř. Nácvik je prováděn pomocí slov, vět a popisu 
děje na obrázku, děti se také naučí říkanku a na závěr si udělají 
grafomotorické cvičení, 
které se k ní vztahuje.

Tato kniha pomáhá malým čtenářům naučit 
se základní písmena a čísla. Při obtahování 
tečkovaných slov a čar se dětem rozvíjí jemná 
motorika a vizuálně motorická koordinace. 
Sešit obsahuje také zábavné luštění a hry. 
Všechny stránky se dají popisovat opakova-
ně, můžete je 
snadno setřít 
hadříkem či 
ubrouskem.

Tento pracovní sešit je určen všem dětem, které se 
již připravují ke vstupu do školy. Obsahuje spoustu 
zábavných úkolů důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a po-
čítání. Dítě si procvičí nejen pozornost, paměť, samostatné myšle-
ní, vyjadřovací schopnosti, jemnou motoriku, početní 
představy, ale také různé znalosti z přírody a společ-
nosti.

Ivana 
Novotná

Miroslav 
Růžek

Ivana 
Novotná
Miroslav 
Růžek

běžná cena: 149 Kč
48 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

119 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

119 Kč 
cena KMČ

Pracovní sešit
 předškoláka

Vyšlo také: 

běžná cena: 149 Kč

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 219 Kč
22 stran, 192 × 250 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

179 Kč 
cena KMČ

12  Klub mladých čtenářů Albatros



Přijímačky

Jarmil 
Vepřek

Stanislav 
Sedláček

Přijímačky s češtinářem - 5. třída

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia: 
matematika

Kamarádský češtinář vám prozradí, co přesně můžete 
čekat od přijímaček z češtiny. Díky svým zkušenostem 
žákům pomůže zopakovat a pochopit právě to učivo, 
které se u přijímaček v daném ročníku reálně objevuje. 
Žáci navíc pochopí, jak tyto znalosti uplatnit v bitvě 
s didaktickým testem, který má svá specifika – klíčem 
k úspěchu bývá mimo vědomosti také správný 
a soustředěný 
přístup 
k řešení úloh.

Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu 
na úspěšné zvládnutí didaktického testu z matematiky, 
který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na 
osmiletá gymnázia. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku 
úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, 
a tři cvičné didaktické testy. V závěru knihy je pak 
uveden klíč 
správných 
odpovědí ke 
všem 
úlohám.

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
128 stran, 170 × 243 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

159 Kč
cena KMČ

Přijímačky s češtinářem - 7. třída  9. třída

Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia: český jazyk

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za 
jeden díl
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Zábavné učení

Desetiminutovky: Přijímací zkoušky z češtiny

Desetiminutovky: Vlastivěda - dějepisná část

Vy jmenovaná slova jedno po druhém

Dovedeš seřadit události, jak šly za sebou? 
Rozeznáš jeden umělecký sloh od druhého? 
Dovedeš si informace vyhledat?  
Všechna jména, data a události v hlavě totiž nemůže mít nikdo na 
světě. Umět si potřebné informace najít a pracovat s nimi je však 
velice důležité. Tak vzhůru do toho! Každý list můžeš řešit 
samostatně a klidně si 
ho i vytrhni podle toho, 
jaké téma potřebuješ 
procvičit právě nyní.

Co všechno tě může potkat na přijímačkách? A v jaké 
podobě? Stránka za stránkou prověří tvoje vědomosti 
a ukáže ti, co zvládáš a na co si dát pozor. A trvá to jen pár minut! 
Jelikož ale v této knížce najdeš takových úloh desítky, něco práce to 
přeci jen bude. Setkáš se s úkoly v podobě jako na přijímačkách a do-
plňkově i ve formě jiné, ať nejsi zaskočen, kdyby cokoli! Pojď na to! 
Odlišíš spisovné a nespisovné tvary slov, určíš mluvnické kategorie 
sloves, seřadíš texty podle 
dějové návaznosti…?

Každý ze sedmi herních 
plánků je zaměřený na 
jednu skupinu vyjmenovaných slov: B, L, M, P, S, V, Z. Hry mají 
spád a trvají jen chvilku, ale jejich opakováním si děti dobře 
zapamatují, kde se píše tvrdé Y a kde měkké I. Navzdory 
lákavým prostředím, kdy hráči hledají poklad, prolétají 
vesmírem nebo procházejí světem jednorožců, je hlavním cílem  
procvičování učiva.

František Brož 
Pavla Brožová

František 
Brož

Eva Mrázková 
Andrea Brázdová

Petr 
Palma

běžná cena: 399 Kč
18 stran, 275 × 300 mm
leporelo, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 170 × 243 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

119 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 170 × 243 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

139 Kč 
cena KMČ

7 deskových her
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Zábavné učení

Angličtina pro malé školáky

Větné rozbory expres

Pravidla českého pravopisu

S touto knihou zvládneš větné rozbory na jedničku. Najdeš zde 
vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět 
jednoduchých nebo souvětí. Setkáš se se základními větnými 
členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými 
členy, poznáš rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou 
a pochopíš další souvislosti.

Hodný kamarádský duch zavede malé čtenáře na svůj strašidelný 
hrad, kde každý dostane příležitost splnit rozmanité úkoly z angličtiny 
a získat drahocenné poklady, které si může lepit do vlastní soukromé 
pokladnice. Zábavnou formou se při tom všem procvičí základy 
gramatiky i slovní zásoba: barvy, čísla, ovoce a zelenina, dopravní 
prostředky, povolání, dny, hodiny, části lidského těla, oblečení 
a mnohé další. Kniha je 
plná názorných, 
barevných a legračních 
obrázků.

Publikace obsahuje aktuální pravidla 
českého pravopisu. Její formát 
uživateli umožňuje vzít si ji kdekoli 
s sebou a mít ji při ruce. Okamžitě tak může najít například 
vyjmenovaná slova, koncovky, zorientuje se ve psaní -je/-ě, 
předložek a ověří si zápis předpon s/z, označování délky, 
obecných i vlastních 
jmen atp. Součástí 
titulu je také rozsáhlý 
pravopisný slovník.

Věra 
Gazdíková

Jaroslava 
Kučerová

Martin 
Kučera

běžná cena: 169 Kč
480 stran, 105 × 148 mm

měkká vazba, pro děti od 15 let

139 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč 
160 stran, 167 × 225 mm 

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ

s kompletním 
zapracováním 
dodatku MŠMT ČR
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Jednorožci

Nakresli si kouzelné jednorožce

Kouzelné omalovánky se třpytkami:
Jednorožci

Vydej se s námi na cestu do nádherného a zábavného 
světa jednorožců! Postupuj podle jednoduchých 
návodů a nauč se jako mávnutím kouzelného proutku 
kreslit nejen kouzelné jednorožce, ale i  jejich rozkošné 
přátele (křehké víly, mořské panny, roztomilé 
lenochody, veselé narvaly, přátelské draky, krásné 
princezny a mazlivá 
zvířátka).

Rozkošné omalovánky plné krásných princezen, 
krotkých jednorožců a kouzelných zámků, jejichž 
součástí je i paleta třpytivých barev se 
štetečkem, takže k jejich vymalování 
budeš potřebovat už jen vodu! 

Uvnitř omalovánek najdeš:
-  7 třpytivých barviček
-  1 praktický štěteček
-  8 krásných plakátků  
(na perforovaných stránkách)

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 230 × 260 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
16 stran, 270 × 270 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč
cena KMČ
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Zábava

Kouzelná Beruška a Černý Kocour: 
Tajné zápisky

Kniha testů pro nejlepší kámošky 2

Florbalový zápisník

S nejlepší kámoškou je všechno daleko zábavnější. 
Ale jak dobře se znáte? Víš, jaká je její oblíbená 
svačinka? Má radši kočky, nebo psy? Dovolila by ti, abys jí vybrala 
nový účes? Popadni svou nejlepší kamarádku a Knihu testů pro 
nejlepší kámošky 2 a připrav se na pořádnou 
zábavu! Oslavte své přátelství a ještě lépe jedna 
druhou poznejte.

Svěř své tajné sny, přání a plány stránkám tohoto úžasného deníku, 
nalep si do něj fotky kámošů a rodiny, popiš trapasy nebo 
superzážitky z cest či ze školy, nakresli si oblíbené outfity nebo 
vysněné modely 
a nakonec všechno zapni 
spolehlivým zipem!

Florbal je nesmírně populární moderní týmový sport, který dnes 
baví nespočet kluků i holek. Kdo v něm chce vyniknout a zazářit, 
toho čeká náročná cesta plná dřiny a pravidelného tréninku. 
Zápisník, který pro tebe připravil zkušený florbalový trenér, ti se 
vším pomůže! Díky němu se budeš moct zaměřit na svůj výkon 
a pokrok.

Helaine 
Beckerová

Miloš 
Poláček

běžná cena: 199 Kč
136 stran, 148 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
96 stran, 150 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 140 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč 
cena KMČ

Kniha testů 
pro nejlepší 

kámošky

Vyšlo také: 

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

Získej cenné 
florbalové rady
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Zábava

Anna 
Lukešová

Anna Lukešová 
Jiří Herman

Julie 
Bezděková

1. škola účesů: Učeš se sama pro každou příležitost

CUTE - pejsci

Kniha potěší 
všechny slečny 
školou povinné, které touží mít 
upravené dlouhé vlasy a chtějí se líbit. 
V knize si mohou vybrat vhodné účesy 
do školy, na sport, na slavnost nebo 
na party. Při vytváření účesů 
pomohou názorné fotopostupy, 
děvčata podle nich určitě brzy 
zvládnou potřebné 
grify a účes zhotoví 
za pár minut.

V zemi roztomilých pejsků žijí tvorové, kteří rádi tráví 
čas s kamarády a milují dobroty. Daří se jim tam 
výborně a svůj krásný domov by za žádné jiné místo 
nevyměnili. Teď máš šanci tuto zemi prozkoumat 
a pomocí pastelek 
a samolepek dozdobit 
podle svých představ.

běžná cena: 269 Kč
76 stran, 210 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

CUTE - jednorožciVyšlo také: 

běžná cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ

SAMOLEPKY UVNITŘ

běžná cena: 299 Kč
160 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ
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Příběhy dětí

Týden samá sobota

Smutno se musí vyšeptat

Pan Půlpivo vede nudný, nezajímavý život, až jednou ve čtvrtek 
zničehonic přijde obrovská bouře. To je divné, vždyť ještě v neděli 
svítilo sluníčko. Když jde pak v sobotu pan Půlpivo do města, potká 
podivné stvoření. To musí být dozajista Sobek. Pan Půlpivo netuší, co 
všechno s ním ještě prožije. Moderní německá klasika plná jazykové 
hry a humoru v bravurním 
překladu básníka Radka 
Malého.

Druhačka Věnka Václavíková má báječnou rodi-
nu. Máma je ilustrátorka dětských knížek, táta 
vědec, který zkoumá počasí na polární stanici, a bratr Vašek se 
připravuje k maturitě. Věnka se učí dobře, má kamarády a nic jí 
nechybí. Jenomže neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Když 
máma onemocní depresí, Věnce se zdá, že maminku někdo zača-
roval. Je jiná. Všechno je jiné, horší… Dokáže se rodina semknout 
a pomoci mamince porazit 
zlou nemoc?

Paul 
Maar

Lenka 
Rožnovská

Věra Barochová 
Hudáčková

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

Zrzka v nesnázích
Zrzka je úplně obyčejné desetileté děvče, které žije s maminkou, 
tátou a babičkou v domku na kraji města. Pak se ale jednoho dne 
rodiče rozvedou a Zrzčin bezpečný svět se rozpadne. Týden žije 
s maminkou, jejím novým přítelem a malým nevlastním bráškou 
v jejich starém domě a týden s tátou na vesnici. Nejlepší kamarád-
ka Leontýnka se jí straní a v novém prostředí nikoho nezná. Pomů-
že Zrzce vášeň pro skákání 
na trampolíně najít si nové 
kamarády a překonat těžké 
chvíle? Splní se jí někdy sen 
mít své vlastní štěně?

Radka 
Zadinová

Marcela 
Hebertová

běžná cena: 249 Kč
184 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz
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Příběhy

Doktor Proktor a vana času

Malamandr

Líza a Bulík z Dělové ulice obdrží 
jednoho dne šifrovanou pohled-
nici od doktora Proktora. Že by 
mu hrozilo nebezpečí? Brzy vyjde 
najevo, že jej do nových patálií 
uvrhl jeho vlastní vynález – vana 
času. Doktor Proktor natolik 
toužil po své dávné lásce Julietě 
Margarínové, že se kvůli ní vydal 
nejen do Paříže, ale i do minulos-
ti, aby změnil chod dějin. A tak 
nezbývá i Líze a Bulíkovi 
ponořit se do čarovné 
vany a zažít na vlastní 
kůži dobrodružství, 

o nichž zatím slyšeli 
jen ve škole.

Herbert Citrón, zaměstnanec oddělení ztrát a nálezů 
v hotelu Grand Nautilus, dobře ví, že vrátit ztracené 
věci jejich skutečným majitelům není 
jednoduché – zvlášť když se 
neztratí nějaká věc, ale 
holčička. Nikdo netuší, kam 
se před dvanácti lety poděli 
rodiče Violety Parmové. 
Violeta poprosí Herberta 
o pomoc v pátrání a společně 
zjistí, že stopy vedou k bájné 
mořské obludě, malamandrovi.

Thomas 
Taylor

Jo 
Nesbø

Per 
Dybvig

Doktor Proktor 
a prdicí prášek

Již vyšlo: 

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
320 stran, 145 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

279 Kč
cena KMČ

První část úžasné trilogie 
(nejen) o bájné mořské obludě

běžná cena: 299 Kč
248 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ
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Příběhy

Chuchvalci

Asterix 38 - Vercingetorixova dcera

Melle má velký dar, který zdědil po 
svém dědečkovi – superoči. Jednou 
v noci díky nim zahlédne u své 
postele malou bytost. Nikdo mu to 
nevěří, jen tatínek možná ví víc, než 
tvrdí. Melle se nevzdá a brzy 
odhalí, kdo jsou Chuchvalci, proč 
jsou pro děti tak důležití a proč jim 
všem teď všem hrozí velké 
nebezpečí. Naštěstí může sám 
pomoct. A tak začíná velký zápas 
s tajemnými Brutálníky…

Asterix a jeho přítel 
Obelix tentokrát do-
stanou nelehký úkol: 
chránit vzdorovitou dceru Adrenalínu 
galského náčelníka Vercingetorixe 
před Římany, kteří ji pronásledují. Úkol 
je o to těžší, že Adrenalína nesnáší 
autority a neustále utíká! A tak musí 
naši dva hrdinové vynaložit všechen 
svůj důvtip a najít Adrenalínu dříve, 
než ji dostihnou Římané. I tentokrát 
při tom dojde na spoustu gagů 
a chaotických bojo-
vých scén, které 
pobaví staré i nové 

fanoušky těchto 
ikonických komik-
sových postav.

běžná cena: 155 Kč
48 stran, 215 × 285 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

129 Kč
cena KMČ

Jochem 
Myjer

Jochem 
Myjer

Jean-Yves 
Ferri

Didier 
Conrad

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč
cena KMČ
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Dobrodružství

Úchvatné pokračování magické fantasy  
prodané do více než 17 zemí světa

Další díl oblíbené řady o přátelství, rodině a zvířatech, ve kterém jsou kouzla na denním pořádku 

Lene 
Kaaberbolová

Linda 
Chapmanová

Divočarka: Krev nepřítele

Hvězdný prach: Svůdná moc

Divočarský kruh tety Isy upadl do podivného spánku a Klára 
se rozhodne vyhledat pomoc u krkavčích matek. Cestou ji 
ale zastihne krutá bouře, která Krkavčí kotlinu fatálně 
zpustoší. Klára se s přáteli vydá na strastiplnou výpravu do 
Kahlina exotického domova, aby vysvobodila ze zajetí 
tajemného vězně a zachránila krkavčí matky. A to ještě neví, 
že se mezi jejími nejbližšími kamarády skrývá nepřítel…

Lucka  
a její nejlepší  
kamarádka Allegra jedou  
na prázdniny navštívit hvězdné přátele ve Walesu.  
Kolem se dějí podivné věci – mění se počasí, někdo chytá 
zvířata do pastí a v prastaré kamenné síni přes noc hoří 
ohně. Lucku čeká další dobrodružství a s ním i poznání, že 
z otravných lidí se mohou stát spojenci a ti přátelští mohou 
být naopak nebezpečnější, než by se člověk nadál…

běžná cena: 249 Kč
184 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

Divočarka:
Poselství poštolky
Pomsta chiméry

Dcera krve

Hvězdný prach: 
Kouzlo měsíční záře
Jen uvěřit
Magie v korunách

běžná cena:  
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl
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Příběhy

Ztracený na Nevděku

Sesterstvo 
a kouzelná 

kočka Fabiola

Sesterstvo 
a nejoblíbenější 
barva na světě 

Sesterstvo 
ve snové 

říši

David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: věčně 
odmlouvá, pošťuchuje se s ostatními a navíc je hyperak-
tivní. Křehkou harmonii mezi ním a jeho třídním učitelem 
Cihlářem naruší školní výlet do Žlutic. Podle pověsti se 
zde nachází vchod do samotného pekla. A když David 
uteče skupině do lesů, zjistí, že pověsti nemusí být jen 
báchorky určené k vyprávění u nočního táboráku, ale 
mohou v sobě skrývat tajemství, které mělo navždy 
zůstat pohřbeno…

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

Po stopách ztraceného syna
Tajemství jeskyně pokladů 
Záhada dračího klíče

Od autora vyšla také řada:: 

Cena za  
jeden díl

Cena za  
jeden díl

Petr Hugo 
Šlik

Petr 
Morkes

běžná cena:  
269 Kč

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 –136 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Napínavá série plná dobrodružství  
a tajemna.
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Foglarovky

Záhada hlavolamu - sběratelské vydání

 Rychlé šípy Jana Fischera

V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub 
Rychlých šípů u toho nesmí chybět!  
Záhada hlavolamu ve sběratelském 
vydání s ilustracemi Jana 
Fischera a se zasvěceným 
doslovem, který odhaluje 
historii vzniku jednoho z nej-
lepších Foglarových románů.

Legendární dobrodružství Rychlých šípů od Jaroslava 
Foglara, které milují celé generace malých i dospě-
lých čtenářů. Více než dvě stovky komiksových příbě-
hů v nezaměnitelném výtvarném 
provedení Jana Fischera a uni-
kátní grafické úpravě  
Martina T. Peciny.

Jaroslav 
Foglar

Jan 
Fischer

běžná cena: 449 Kč
280 stran, 170 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 899 Kč
280 stran, 230 × 330 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

719 Kč
cena KMČ
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Dětská klasika

Luisa a Lotka

Bratři Lví srdce

Děti z Bullerbynu

Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství, 
které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci 
Jonatán a Karel zvaný Suchárek. Až ho dočtete, pochopíte, že oba 

jsou skutečně hodni jména bratři Lví srdce.

Veselý, nevšední příběh dvou devítiletých děvčat, která se náhodně 
poznají o prázdninách na táboře. Zjistí, že jsou vlastně sestry- 
-dvojčata, která žila po rozvodu rodičů odděleně v jiných městech. 
Zprvu jsou na sebe naštvané a uražené, ale brzy se skamarádí 
a spiklenecky se dohodnou na tajné záměně a tím způsobí nejednu 
spletitou i humornou situaci. Copánky a kudrny se prostě rozhodly vzít 
osud do svých rukou!

Prožijte dobrodružství šesti kamarádů na švédském venkově. 
Astrid Lindgrenová je nositelkou Ceny H. Ch. Andersena a zcela 
jistě patří mezi nejoblíbenější dětské autorky nejen u nás.  
Lisa nám vypráví neuvěřitelné příběhy, které jste určitě zažili i vy. 
Strávíte s dětmi celý rok: jaro s koťátky, léto s prázdninami,  
podzim se školou, zimu s vánočními svátky.

Astrid 
Lindgrenová

František 
Skála

Erich 
Kästner

Eva 
Mastníková

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

běžná cena: 249 Kč
224 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
112 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Dívka v sedle

Nejnebezpečnější zvířata světa

Heartland: Cesta domů

26 nejjedovatějších a nejnebezpečnějších živočichů světa! Nepatrní 
jako komár rodu anofeles i obrovští jako slon. Žijí 
v džungli, v poušti, v krajině věčného ledu nebo 
v moři. U každého naleznete charakteristiku 
jeho hlavních znaků a spoustu informací o způ-
sobu života, technikách boje a samozřejmě 
o stupni jejich nebezpečnosti. Směle se vydej-
te do světa nejdivočejších 
predátorů, nejnebezpečněj-
ších hadů a nejjedovatěj-
ších medúz!

Jay je ve škole za outsiderku, doma si připadá osamělá. Jediný čas, 
kdy se cítí být doopravdy šťastná, jsou chvíle strávené jízdou na koni. 
Potom co uteče z domova, aby pracovala v dostihové stáji, osud jí 
přivede do cesty nádhernou, ale nepochopenou klisnu Manhattan. 
Její dostihová kariéra skončila a život se ocitl v sázce. Jay i Manhattan 
potřebují dostat novou šanci. Společně se snaží obstát v nelítostném 
světě dostihů, kde výhra 
nebo prohra dokážou 
člověku i zvířeti nadobro 
změnit život.

Koňská farma Heartland, ukrytá v kopcích Virginie, je jedinečným 
místem, kde se hojí jizvy minulosti a týraní a vystrašení koně se 
zde učí znovu důvěřovat lidem. Pro Amy je Heartland domovem 
a už od malička sleduje svou mámu, jak pracuje s vyděšenými 
divokými koňmi a dává jim naději na nový a lepší život. Právě po ní 
zdědila Amy svůj talent naslouchat koním a jejich potřebám. Když 
ale Heartland zasáhne tragická nehoda, musí Amy uvěřit tomu, co 
ji učila máma – že na 
Heartlandu se dějí 
zázraky.

Karolin 
Küntzelová

Terence 
Blacker

Lauren 
Brookeová

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
392 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
380 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 13 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Nemocnice pro zvířátka: Ubohé štěňátko

Ranč Jabloňový květ: Charlie a Pirát

Do Archy pro zvířátka se jednoho dne dostane štěně ve 
vážném ohrožení života, které nutně potřebuje operaci. 
Nikdo však netuší, kdo je jeho majitelem. Sam s Amélií tak 
náhle čelí další výzvě – dokážou pomocí své psí show vydě-
lat dost peněz na záchranu štěňátka?

Charlie a jejího poníka Piráta na 
Jabloňovém květu všichni znají, protože 
spolu působí jako dokonale sehraná dvojka. Jejich 
šťastné dny jsou však u konce. Jako blesk z čistého 
nebe přichází rozhodnutí Charliiných rodičů, že musí 
Piráta urychleně prodat. Jejich rodina se totiž brzy 
rozroste o dvojčátka, a proto je nutné veškeré finanční 
výdaje omezit na minimum. Události nabírají rychlý 
spád a na ranč se začínají sjíždět potenciální kupci. 
Kdo z nich si Piráta odvede? A jak se s tím vším 
vyrovnává Charlie?

běžná cena: 219 Kč
120 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

179 Kč
cena KMČ

Pippa 
Youngová

Ranč Jabloňový květ:
Saša a Fabián
Rebeka a Ed

159 Kč
cena KMČběžná cena:  

199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
219 Kč

179 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

běžná cena: 249 Kč
108 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč
cena KMČ

V sérii Nemocnice pro zvířátka vyšlo také: 
Králíček v nebezpečí Zraněný lišákZáchrana koťátek

běžná cena: 249 Kč199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Pro milovníky zvířat

Jana Sedláčková, 
Helena Haraštová

Giulia 
Lombardo

Oldřich 
Růžička

Atlas koček pro děti

Rekordy ze světa zvířat

Představte si, že některé kočky mají 
rovnou šest prstů namísto obvyklých 
pěti. Netaháme vás za vousky, je tomu 
skutečně tak! V našem obrázkovém 
atlase se vám představí ta 
nejzajímavější, nejlínější, 
nejumazlenější a nejdivočejší kočičí 
plemena – od evropského mourka 
přes hedvábnou peršanku až po 
nevšedního lykoie. A pokud máte rádi 
příběhy na dobrou noc, začtěte se do 
kočičích novin, které celý atlas 
doplňují. Najdete 
v nich spoustu 
příběhů, rozhovorů 
a reportáží ze života 
kočičích hrdinů 
a hrdinek.

Superhrdinové žijí mezi námi – jsou to zvířata! Seznam 
jejich neuvěřitelných schopností je delší, než byste si 
uměli představit. Kdo dokáže předběhnout i jedoucí 
auto? Který živočich by mohl na narozeninovém dortu 
sfouknout stovky svíček? A kdo zvedne více než 
tisícinásobek své váhy? Ponořte se s dětmi do 
světa neuvěřitelných zvířecích 
výkonů, kde se to 
nejrůznějšími „nej“ 
jenom hemží!

běžná cena: 349 Kč
108 stran, 230 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
32 stran, 255 × 305 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Jan 
AndersenDusty: Kamarádi navždy

Dusty: V nebezpečí
Dusty: Vrať se domů!

Kočičí válečníci: Nové proroctví (3) - Rozbřesk

Napínavá série o hrdinovi 
na čtyřech tlapách.

Domov všech čtyř 
kočičích klanů čelí 
zničujícímu nebezpečí. Nejen že les postupně propadá 
zkáze, ale také se začínají ztrácet kočky. Výprava 
několika vyvolených, která se vrací zpět bez Pírky, 
přináší mrazivou zprávu: klany musí z lesa odejít, jinak 
nikdo z nich nepřežije. Jenže kde naleznou nový 
domov? Dočkají se znamení od Hvězdného klanu? 
A dokážou co nejrychleji najít své pohřešované 
válečníky? Pokud ne, hrozí, že je ztratí navždy…

běžná cena: 229 Kč
200 stran

145 × 205 mm
pevná vazba

pro děti od 6 let

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
320 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Kočičí válečníci: Nové proroctví
(1) Půlnoc
(2) Východ měsíce

běžná cena:  
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl

Erin 
Hunterová

Owen 
Richardson
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Poznáváme svět

Alena 
Ježková
Renáta 
Fučíková

Příběhy českých knížat a králů

Škola hry na zobcovou flétnu

Devět historických příběhů přibližuje 
život a vládu českých panovníků, jako byl  
níže Oldřich nebo Břetislav, král Přemysl Otakar II.,  
Jan Lucemburský či Karel IV., ale také sv. Vojtěch nebo  
sv. Anežka Česká. Vyprávění představuje velikány naší 
historie jako živoucí a nezaměnitelné osobnosti, které 
stejně palčivě jako my prožívaly svá vítězství 
a prohry, lásku, 
nenávist i pochyby. 
Bohatě ilustrovaná 
kniha přináší nejen 
výjimečný čtenářský 
zážitek, ale je 
i skvělým doplňkem 
školního učiva.

Zábavná učebnice pro malé 
začínající flétnisty (od cca 5 let) 
plná notiček, veselých ilustrací 
a krásných písniček. V každé 
z devíti kapitol, kterými vás 
bude provázet rozverný 
hudební skřítek Toník, se vždy 
nejprve seznámíte s novou látkou, 
kterou si budete moci procvičit na 
písničkách v rámci zajímavého 
zvukomalebného tématu. Nechybí 
prostor ani na vlastní hudební 
improvizaci a každou z kapitol pak 
uzavírá hravý kvíz. Nemalým 
bonusem učebnice je odkaz ke 
stažení téměř 20 doprovodných 
hudebních nahrávek.běžná cena: 229 Kč

72 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
136 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

279 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Luděk 
Bárta

 Dopravní prostředky, které 
pohnuly světem

Dnes se stalo…

Každý z nás někdy cestuje – ale zatímco dnes si 
můžeme pohodlně vybrat třeba mezi autem, hromad-
nou dopravou nebo letadlem, vždycky to 
tak nebylo. Popovídejte si v do-
provodu nádherných ilustrací se 
svými dětmi o tom, jak se naši 
předci přemisťovali v nedávné 
minulosti i před mnoha staletími! 
Čekají na vás slavní vynálezci 
a jejich nápady, které rozpoutaly 
technické revoluce, i velkolepé 
moderní stroje, díky nimž se lid-
stvo dotklo hvězd.

Každý den v roce se stalo něco zajímavého! Víte, kdy se 
na televizní obrazovce poprvé objevili Jů a Hele, kdy 
byla patentovaná Rubikova kostka anebo kdy se 
Československo poprvé připojilo k internetu? Nápaditá 
knížka plná rozpustilých komiksových příběhů vám 
představí vybrané události každého dne v roce. 
Některé z nich jsou historicky významné, jiné spíš pro 
zasmání 
a nad 
některými 
zůstává jen 
rozum stát.

běžná cena: 399 Kč
256 stran, 240 × 294 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

319 Kč
cena KMČ

Štěpánka Sekaninová 
Tom Velčovský
Martin 
Sodomka

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 220 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ

Dnes má svátek

běžná cena:  
399 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 
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Vtipy

Přijde babička k doktorovi a ten jí povídá: „Paní, máte 
špatné srdce, měla byste se šetřit a nechodit po 
schodech.“
Za měsíc přijde babička na kontrolu a lékař povídá:
„Srdíčko už máte lepší, teď už zvládnete i ty schody.“
Babička si oddechne: „Uf, to jsem ráda. Už mě 
začínaly bolet ruce z toho, jak jsem musela lézt
po hromosvodu!" 

Tento vtip nám poslal Petr Melichar

Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: „Berou, 
berou?“
Rybář: „Kdepak, ani ťuk!“
Krokodýl: „Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat!“

Tento vtip nám poslala Regina Vostrá

Ptá se učitel autoškoly své žákyně:
„Proč máte, slečno, vždycky otevřené dveře, když 
startujete?“
„Přece aby mohl naskočit motor.“

Malý dinosaurus se ptá své maminky:
„Maminko, až umřu, půjdu také do nebe?“
„Ne, synku, do muzea.“

Tyto vtipy nám poslal Tonda Hájek

Jdou dvě okurky po chodníku.
První si stěžuje: „Mně je strašně špatně.“
Druhá pokývá hlavou: „Hmm, jsi nějaká zelená.“

Tento vtip nám poslala Andrea Novotná

Paní učitelka se ptá Pepíčka:
„Pepíčku, jakou květinu máš nejraději?“
„Chryzantému,“ odpoví Pepíček.
„Tak mi to napiš na tabuli.“
„V tom případě mám nejraději mák.“

Tento vtip nám poslal Tomáš Kučera

Reportér v autobuse se ptá:
„Nechal byste sednout starou paní?“
„Ne!!!“
„Ani kdyby měla hůl a nesla těžkou tašku?“
„Ne!!!“
„Ale proč?!“
„Protože jsem řidič.“

Tento vtip nám poslala Jana Kolářová

„Jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém 
Řecku vedla slavná bitva?“ ptá se paní učitelka 
Heleny.
„Nevím.“
„No přece jako ty!“
„Cože? Kropáčková?“

Tento vtip nám poslala Šárka Martínková

V restauraci: 
„Pane vrchní, v té polévce plave moucha!“
„A vy se divíte? Kdyby neplavala, tak by se utopila!“

Tento vtip nám poslal Jirka Novák

„Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou.“
„To už je potřetí! Dej mi ji na stůl! Napíšu ti 
poznámku!“

Potkají se dvě klíšťata.
„Tak co, jak jde život?“
„Ani se neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát 
vytočili!“

Tyto vtipy nám poslala Šárka Martínková

Povídá jedna blondýnka druhé: „Mám pro tebe dárek. 
Hodinky!“
Druhá povídá: „Jéé, děkuju! A jdou?“
„Ne, musíš je nosit!“

V hodině matematiky
„Jak můžeme rozdělit šest jablek mezi sedm 
trpaslíků?“
„Prosím, upečeme štrúdl!“

„Který pták je, děti, nejchytřejší?“ ptá se paní učitelka 
třídy.
Okamžitě se přihlásí Honzík a vyhrkne: „Vlaštovka!“
„Pročpak?“ diví se paní učitelka.
„Protože v září, když začíná škola, odlétá!“

Chucka Norrise jednou kousla kobra.
Po osmi hodinách krutých bolestí zemřela.

Kamarád potká Pepu:
„Tak co, už ses konečně oženil, nebo si ještě pořád 
vaříš sám?“
„Obojí!“

Znáte dobrý vtip, který jsme v katalogu ještě neměli?
Pošlete nám ho na adresu vtipy@albatrosmedia.cz. Ty nejlepší otiskneme v některém z příštích katalogů.  
Pokud chcete být uvedeni v katalogu jako autoři, nezapomeňte uvést v e-mailu své jméno.
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LEGO

Nindžové slaví deset let lítých bojů, v nichž ochraňovali svět 
Ninjago. Vyřeš hádanky, vyzkoušej si nejrůznější aktivity 
a připomeň si, jak nindžové stáli proti Hadím kmenům, Pirátům 
nebes a dalším. Pak si společně s Colem, Kaiem, Nyou, Jayem, 
Zanem, Lloydem a Mistrem Wu odpočiň u legračního komiksu. 
A nakonec si přečti příběh o jejich velkých plánech na oslavný 
večírek plný překvapení 
a sestav svou vlastní 
minifigurku Lloyda, aby 
se mohl zúčastnit velké 
párty. Ninja-go!

Poznáš camrál od potlouku a dokážeš rozlišit 
chytače od odrážečů? Sestav si vlastní minifigurku 
skvělého hráče famfrpálu Cedrica Diggoryho, který 
tě provede touto fascinující hrou. Vyřeš hádanky 
a úkoly, projdi bludišti a pobav se u nápaditých 
aktivit. Navíc v této sportem nabité knize pomůžeš 
Harrymu Potterovi™ propracovat se od první lekce 
létání na koštěti až na pozici 
kapitána nebelvírského 
famfrpálového týmu.

Představ si, že studuješ v Bradavicích!  
Sestav si svou vlastní minifigurku ředitele  
Brumbála a pak se pusť do psaní a kreslení, díky němuž si ve 
škole čar a kouzel užiješ super zábavu. Co asi objevíš s Hermionou 

v knihovně? Vyděsí tě pavouci stejně jako Rona? Stane 
se Harry Potter tvým nejlepším kamarádem?

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 140 x 190 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

LEGOR Harry Potter™ Jde se hrát famfrpál0

LEGOR NINJAGOR0 0
: Zlatý nindža

LEGOR Harry Potter™: Kouzelný bradavický 
zápisník

0
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Zábava

Kouzelná fólie ZVÍŘÁTKA

Bludiště pro děti

Nech. Mě. Bejt.

Můžeš si vybrat bludiště pohádková, dobrodružná, bludiště se 
zvířátky nebo třeba s duchy a strašidly. Začni zábavným a lehčím 
nebo se přímo vrhni na to nejzamotanější! Zapojit do hry můžeš 
i své kamarády nebo sourozence. Každý si určitě nějaké super 
bludiště vybere. Co třeba cesta 
k pirátskému pokladu nebo za 
aztéckým zlatem?

Knížka s obálkou obsahuje 20 listů barev-
ných fólií a 10 samolepicích obrázkových 
karet. Pomocí postupného přikládání barev-
ných fólií si obrázkové karty můžeš vyzdobit 
dle své fantazie a pak z nich vyrobit napří-
klad krásné přání k narozeninám, originální obal na tajný deníček či 
ozdobnou cedulku na dveře 
svého pokojíčku. Ke každému 
obrázku totiž najdeš v knize 
spoustu skvělých nápadů.

Co ti dělá radost a co tě naopak neskutečně prudí? 
Tomuhle deníčku se můžeš svěřit. Každá stránka 
má pro tebe pochopení, nehodnotí tě ani 
nesoudí. Žádný tlak, žádný stres, jen úplně 
bezpečný prostor. Vypiš se ze všeho, co v sobě 
nosíš. Stačí jen tužka a zhluboka se 
nadechnout… Je super, že 
když se naučíš ovládat 
svoje pocity, nebudou 
ovládat ony tebe.

kolektiv

Dylan Smithová-
-Mitchellová

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 230 × 147 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
160 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ
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Zábava

Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty

Únikovka - Dinosauři

Pojďte se bavit a smát, 
chechtejte se, až vás bude 
břicho bolet. A komu to bude málo, může se smíchy i rozplakat 
nebo potrhat. Nejrůznější zvířecí legrácky, veselé hlody a frky, 
rozverné srandičky a skopičiny, rafinované opičárny, ulítlé 
ptákoviny, rozpustilé koniny a volovinky i žertovné štěky a psí 
kusy jsou tu pro vás, abyste se měli dobře. Se smíchem jde 
všechno lépe!

Slavný profesor Flynn se ztratil během poslední 
expedice. Vydáváte se po jeho stopách do podivného 
podzemního světa, do husté džungle plné… dinosaurů! 
Vyřešte záhady a zachraňte profesora. Máte na to 
45 minut, ani o minutu navíc!

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
32 stran, 125 × 170 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ

Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vtipy pro děti 4

Kreslené vtipy pro děti

Únikovka - Minecraft

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
149 Kč

119 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
399 Kč

319 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

Cena za 
jeden díl

Zuzana 
Neubauerová

Mirek 
Vostrý
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PC hry

Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče

 Staň se Brawlerem: Příručka pro hráče 
Brawl stars

Five Nights at Freddy's: Stříbrné oči 

Ve hře Brawl Stars musíte  
rychle reagovat na měnící  
se podmínky na bojišti, přesně mířit a vymyslet správnou strategii. 
Naučte se spolupracovat se spoluhráči, orientovat se v arénách, 
správně mířit, správně používat speciální schopnosti hrdinů a po-
sbírat co nejvíce barevných drahokamů. Tato kniha je psaná srozu-
mitelnou formou tak, aby pomohla i mladším hráčům zorientovat 
se v této napínavé a náročné 
hře.

Všichni fanoušci Fortnite, pozor! V této knize 
se dozvíte, jak ovládnout nový ostrov 
Chapter 2. Najdete zde profi bojové triky, 
informace o nových lokacích, zajímavosti 
a ukryté poklady, nejlepší emoty, skiny 
a zbraně a mnoho dalšího! Příručka pro 
hráče je ideálním společní-
kem ke zvládnutí nejhraněj-
ší hry posledních let.

Kniha inspirovaná nejprodávanější sérií hororových videoher 
sleduje příběh Charlie a jejích přátel, kteří se po deseti letech od 
hrůzných událostí vrací do rodného města. Tehdy došlo v místní 
pizzerii ke čtyřnásobné vraždě. Ale kdo je vlastně vrah? Cesta zpět 

je otevřená, vše vypadá jako tehdy, jen kdysi roztomilí maskoti 
oblíbené restaurace změnili tvář…

Jason R. 
Rich

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
152 stran, 203 × 254 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
280 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Deník malého Minecrafťáka: komiks 3

 Gamebook: Minecraft - dobrodružství
v ruinách Komoriom

Minus, Chropt a Marguerite hledají 
portál vedoucí do říše Konce, kde 
se mají konečně utkat s drakem. 
Nevědí ale, že je tu ještě krutý 
bojovník Albéric a zvídavá Bagel, 
kteří jsou jim na stopě a udělají 
vše, aby jim v dosažení jejich cíle 
zabránili. Čeká na vás 
dobrodružná komiksová výprava 
světem Minecraftu, ve kterém 
rozhodně není nouze o spoustu 
humoru, katastrof a nečekaných 
zvratů!

Při poklidné procházce vesnicí se před tebou objeví mudrc 
a varuje tě před hrozným nebezpečím v džungli Komoriom. 
Hrozivý mob Klarkash se probudil! Podle proroctví se jen ty 
můžeš utkat s tak strašlivým stvořením 
a porazit ho. Dokážeš se vyhnout všem 
nástrahám, porazit Klarkashe a zachránit 
svou vesnici?
Postupuj v knize podle 
sebe a vytvoř si tak své 
vlastní dobrodružství!

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 200 × 285 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

Deník malého minecrafťáka: 
• komiks
• komiks 2

běžná cena: 169 Kč 139 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY

SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa

Nakresli si 365 kawaii obrázků

Úžasná knížka plná zábavných spojovaček 
ze všech koutů naší planety! Spojuj tečky 
s čísly a objevuj zvířátka pod vodou, v pralese, na 
pláži, v lese nebo parku. Kreslíš rád pestrobarevné 
ptáky, domácí mazlíčky, podmořské ryby nebo 
divoké šelmy? V této zajímavé knize potkáš 
zvířátek 

mnohem více a navíc 
se o každém z nich 
dozvíš něco 
zajímavého.

V této kouzelné knížečce najdete vše potřebné 
k výrobě úžasných vyškrabovacích obrázků:  
10 barevných kartiček, 16 stránek nápadů 
a návodů, 1 praktické škrabátko a 1 šikovnou 
kapsu na připravené obrázky. Z hotových 
výrobků pak můžeš snadno vytvořit úžasné 
dárky, originální obrázky, 
rozmanité cedulky či 
narozeninová přání pro svoje 
kamarády a rodinu!

Ve světě kawaii je všechno malické a roztomilé! Přikresli pár vel-
kých očí, pusinku, a i ten nejobyčejnější předmět bude najednou 
rozkošný. Lamy se usmívají, suši pomrkává, Eiffelka vyplazuje 
jazyk a řada panenek kokoši je snad nekonečná! Vrhni se do toho-
to droboučkého milého světa, který má kořeny v japonské kultuře, 
a nauč se krok za krokem kreslit postavičky k vybarvení i zulíbání!

Jo 
Moon

Mayumi 
Jezewski

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 230 × 147 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
368 stran, 240 × 140 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 230 × 260 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Kristyna 
Baczynski

Lamy a ovečky - omalovánky

Přečti to všechno!

Půvabné lamy a krotké ovečky 
jednoduše nejde nemít v lásce. 
Jsou to roztomilí tvorové, kteří si 
získali nejedno lidské srdce. 
A v této knize jich najdete opravdu 
nespočet: ať už je to elegantní lamí 
slečna, či roztomilé jehňátko, roz-
verná veselá ovečka, či láskyplná 
zvířecí máma, každý si tady vybere 
tu svou. Zásobte se proto různo-
barevnými pastelkami nebo fixy, 
opusťte zažité představy a tra-
diční barevné kombinace 
a zkuste zvířátka 
vybarvit tak, jak 
to cítíte.

Začni tvořit své vlastní časopisy! Knížka Přečti to 
všechno! tě naučí to nejdůležitější ohledně práce 
s písmy, tvorby koláží, skládání časopisů a mnoha 
dalšího. Navíc můžeš začít časopisy rovnou vyrábět 
díky 10 šablonám „mini-časáků“, které 
je možné z knížky vystřihnout a složit! 
Nauč se přilákat čtenáře 
a uchvátit je 
zajímavostmi!

běžná cena: 149 Kč
64 stran, 224 × 224 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ
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Teen zóna

10 rande naslepo

Northangerské opatství
Román Jane Austenové vypráví o sedmnáctileté dívce Catherine 
Morlandové, která je v lázeňském městečku Bath poprvé uvedena 
do společnosti. Na plese se seznámí s okouzlujícím panem 
Tilneym. Avšak mladá dívka si mezi plesy, procházkami a společen-
skými událostmi najde čas na čtení gotických hororových románů, 
které ji hluboce ovlivní. A tak když se jako host dostane do tajem-
ného starého domu, pro-
mítá si do něj všechny 
děsivé příběhy z knih, 
které četla.

Sophie si k Vánocům přeje jedinou věc – strávit víc času se svým 
klukem. Jenže se ukáže, že on by si dal od jejich vztahu raději pauzu. 
Sophie se se zlomeným srdcem uchýlí k prarodičům, jejichž dům je 
plný spousty rodinných příslušníků, kteří tam přijeli na vánoční prázd-
niny. A babička vymyslí (ne úplně super) plán: během následujících 
deseti dnů vyrazí Sophie na deset schůzek naslepo, které jí dohodnou 
její příbuzní. Tohle budou ty 
nejhorší vánoční prázdniny, 
jaké kdy zažila… nebo  
nakonec ne?

Jane 
Austenová

Ashley 
Elstonová

běžná cena: 299 Kč
304 stran, 130 x 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

Romain 
Rolland

Francis Scott 
Fitzgerald

Charlotte 
Brontëová

Oscar 
Wilde

Petr a Lucie Něžná je noc Jane Eyrová
Obraz 

Doriana Graye Čtenářský 
deník

V edici CooBoo Classics již vyšlo: 

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
399 Kč

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

COOBOO CLASSICS

běžná cena: 299 Kč
280 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Černobylské dívky

YORK: Stínová šifra

Dědictví krve

V roce 1798 dorazila dvojčata Morningstarrova do New Yorku s vizí 
velkolepého města. Později zanechala pro obyvatele města hádan-
ku – kdo ji rozluští, získá nepředstavitelné bohatství. Tess a Theo 
a jejich přítel Jaime žijí v domě postaveném Morningstarrovými – 
dokud developer neoznámí, že ho zbourá. To by znamenalo konec 
snu o rozluštění hádanky. Aby přátelé zachránili svůj domov, musí 
ji rozlousknout. A tak se pouštějí do tajuplných zákoutí New Yorku 
a netuší, že je čeká největ-
ší dobrodružství jejich 
životů!

Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina a Oksana probudí 
a obloha nad jejich hlavami je vztekle rudá. Reaktor v jaderné 
elektrárně Černobyl explodoval. A než se stihnou vzpamatovat, 
ocitnou se ve vlaku do Leningradu, kde mají teď bydlet u Valentininy 
babičky. V roce 1941 musí Rivka utéct z Kyjeva dřív, než tam dorazí 
Němci. Její cesta je plná nebezpečí, protože jak Němci, tak Rusové ji 
zatracují kvůli židovské krvi. 
Dívky v roce 1986 i 1941 
musí zjistit, komu věřit a jak 
si uchovat naději…

Princezna Ana strávila celý svůj život v paláci. Když ji obviní z vraž-
dy jejího otce, musí uprchnout, aby našla pravého vraha a prokáza-
la svoji nevinu. Sama to rozhodně nedokáže. Ale existuje vůbec 
někdo, kdo by jí byl ochoten pomoci? Jeden adept by tu byl: prohni-
lý podrazák Ramson se srdcem černějším než ta nejtemnější noc. 
Ten má sice vlastní plány a tajemství – ale brzy zjistí, že Ana je 
nebezpečnější, než si 
kdy vůbec představoval.

Laura 
Rubyová

Anne 
Blankmanová

Amélie 
Wen Zhao

běžná cena: 369 Kč
400 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
336 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
352 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Věda po celý rok

Šifry pro kluky a holky

Můj rok 2011

Pojďme nahlédnout pod pokličku rébusů a šifer! Tato kniha 
představuje historii šifrování – seznámí s principy substitučních 
i transpozičních šifer, s tím, jak funguje Morseova abeceda a na 
jakém principu je založené Braillovo písmo. Zvídavé čtenáře naučí 
spoustu zajímavostí z nejrůznějších oborů lidské činnosti. 
V praktické části knížky si potom může každý vyzkoušet, jak dobrý 
je luštitel – ve 24 kapitolách 
se může pokusit o rozluštění 
zapeklitých rébusů různých 
obtížností.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se třesete zimou? Nebo proč nás na 
jaře pořád všechno svědí? A co je to za kouzlo s ventilátory – ať jich 
zapneme sebevíc, teplota v místnosti neklesne, ale přesto nás 
osvěží? V průběhu jara, léta, podzimu i zimy nás může napadnout 
spousta zapeklitých otázek, na něž díky této úžasně a vtipně 
ilustrované knížce získáme srozumitelné odpovědi, které se opírají 
o zaručené vědecké 
poznatky!

Chceš vědět, co zajímavého se stalo doma a ve světě v roce 
2011? Tedy pochopitelně kromě toho, že ses v něm narodil právě 
TY! Zajímalo by tě, co tehdy děti četly, jaké filmy sledovaly a jakou 
poslouchaly hudbu? Anebo co frčelo na sociálních sítích? … Ale 
počkat, byly už tehdy sociální sítě?! A neobjevili se náhodou youtu-
beři a další influenceři až po TVÉM příchodu na svět? Tak přesně 
tohle se dozvíš uvnitř. 
Zkrátka v této knize najdeš 
všechno, co potřebuješ 
vědět o NEJDŮLEŽITĚJŠÍM 
ROCE TVÉHO ŽIVOTA!

Karel 
Pazourek

Valeria 
Edelsztein

Javier 
Reboursin

 Jana Musálková 
Jeckelová

Jaroslava 
Kučerová

běžná cena: 269 Kč
120 stran, 170 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
184 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 170 × 243 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

159 Kč 
cena KMČ
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Co letí

Instalajf

Bia - Můj život, můj svět

Destrukční deník

Nahlédněte do světa hlavní hrdinky populárního seriálu! Dozvíte se 
úplně všechno, co jste chtěli vědět o Biině životě, přátelích, rodině, 
její vášni pro kreslení a hudbu i první lásce. Bia se s vámi podělí 

o svá nejtajnější přání a vezme vás na neuvěřitelnou cestu 
plnou nápadů, kreativity a inspirace.

Instagramové celebrity jako Tamara Klusová, Naty Hrychová, Milan 
Peroutka, Tereza Salte a další odkrývají realitu. Jaké to je žít Instalajf? 
Ponoř se do jejich světa a načerpej inspiraci, jak si vyladit vlastní 
profil, ale třeba taky jak se vyrovnat s nástrahami online prostředí. 
Proč není vždy dobré srovnávat se s ostatními? V čem je Instagram 
boží? A je vážně navržen tak, abychom na něm byli závislí? Budeš 
koukat, ale všechno je 
trochu jinak.

Destrukční deník je pro všechny, kteří si vždycky přáli vést si deník 
nebo skicář, ale měli potíž s tím začít, pokračovat, nebo ho 
dokonce dokončit. Jeho autorkou je kanadská konceptuální 
umělkyně Keri Smithová. V téhle knížečce najdete nesmírnou 
sbírku nápadů, jak ji zničit (pardon, kreativně vyzdobit!). Nebojte 
se trhání, polévání kávou či jiných destrukčních metod, tahle kniha 
je k tomu určená!

Keri 
Smithová

Marek 
Šarbort 

běžná cena: 199 Kč
224 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
184 stran, 216 × 216 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
192 stran, 160 × 230 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Elena 
Peduzzi

kolektiv

Jaro 2021  43



Pro dospělé

Rok v Paměti národa

Bylinkové recepty

Co nevíte o železnici

V knize najdete recepty na bylinkové přípravky, které se vám 
mohou hodit v každodenním životě. Třeba při úklidu domácnosti 
nebo při pěstění pokožky a vlasů. Při výrobě těchto produktů není 
potřeba shánět exotické ingredience a nakupovat drahé suroviny. 

Vše běžně nakoupíte v e-shopech, lékárnách 
nebo prodejnách se zdravou výživou.

Kniha vycházející z unikátní sbírky Paměť národa přibližuje skrze svě-
dectví pamětníků a jejich konfrontaci s historickými prameny moderní 
dějiny a podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a ko-
munismu. Každá kapitola se váže k jednomu měsíci v roce a je uvoze-
na kalendáriem nejdůležitějších výročí. Publikace je vhodná i pro 
edukativní účely. Pravdivé příběhy pamětníků jsou přitom čtivé a čas-
to poutavější než smyšlená 
dobrodružství!

Železnice je svět plný zajímavostí, jedinečných technických řešení, 
rekordů, kuriozit a někdy i nešťastných náhod a neštěstí. Nová 
publikace mapuje vývoj železnice se zaměřením na ona pověstná 
„nej“ – například které společnosti začaly stavět první tratě na 
našem území, kdy se objevila první jízdenka, který stát má nejvíce 
elektrizovaných tratí a mnohé další. Kniha však není pouhým se-
znamem zajímavostí, na-
opak. Jasnou a zajímavou 
formou představuje světo-
vou železnici takovou, jaká 
byla a jak ji známe dnes.

Monika 
Poledníková

Jiří Svoboda 
Kateřina Kotková

Irena Tatíčková 
Post Bellum

Josef 
Schrötter

běžná cena: 349 Kč
144 stran, 210 × 285 mm

pevná vazba, pro děti od 14 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
352 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 13 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
172 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, pro dospělé

264 Kč 
cena KMČ

Metodické materiály ke 
stažení na www.kmc.cz
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ObjednávkaObjednávkový list

Vyplněný objednávkový list s podpisem rodičů odevzdejte ve škole podle pokynů paní učitelky/pana učitele. 
Více informací k objednávání najdete na s. 2.

Objednávka z nabídky katalogu KMČ Jaro 2021
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

otoč

1. škola účesů 239

10 rande naslepo 239

Angličtina pro malé školáky 199

Asterix 38 - Vercingetorixova dcera 129

Ať jsou velcí zase malí! 159

Atlas koček pro děti 279

Bia - Můj život, můj svět 239

Bludiště pro děti 159

Bratři Lví srdce 199

Bylinkové recepty 264

Co nevíte o železnici 279

Co se děje u vody 159

CUTE - jednorožci 219

CUTE - pejsci 219

Cvičení s říkankou pro malé děti 199

Černobylské dívky 239

Čtenářský deník 184

Dědictví krve 299

Deník malého Minecrafťáka: komiks 139

Deník malého Minecrafťáka: komiks 2 139

Deník malého Minecrafťáka: komiks 3 139

Desetiminutovky. Přijímací zkoušky z češtiny 119

Desetiminutovky. Vlastivěda – dějepisná část 139

Destrukční deník 159

Děti z Bullerbynu 199

Disney - Postýlková sbírka pohádek 319

Disney Princezna - Tvořivá knížka 199

Dívka v sedle 199

Divočarka: Dcera krve 199

Divočarka: Krev nepřítele 199

Divočarka: Pomsta chiméry 199

Divočarka: Poselství poštolky 199

Dnes má svátek... 199

Dnes se stalo... 319

Doktor Proktor a prdicí prášek (1) 239

Doktor Proktor a vana času 279

Dopravní prostředky, které pohnuly světem 239

Dusty: Kamarádi navždy 184

Dusty: V nebezpečí 184

Dusty: Vrať se domů! 184

Fimfárum 299

Five Nights at Freddy's 1.: Stříbrné oči 239

Florbalový zápisník 159

Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče 159

Gamebook: Minecraft – dobrodružství v ruinách 
Komoriom 159

Harry Potter a Kámen mudrců - ilustrované vydání 359

Harry Potter a Ohnivý pohár - ilustrované vydání 439

Harry Potter a Tajemná komnata - ilustrované vydání 359

Harry Potter a vězeň z Azkabanu - ilustrované vydání 359

Heartland: Cesta domů 199

Hvězdný prach: Jen uvěřit 199

Hvězdný prach: Kouzlo měsíční záře 199

Hvězdný prach: Magie v korunách 199

Hvězdný prach: Svůdná moc 199

Chuchvalci 239

Ikabog 279

Instalajf 279

Jak Bubáček potkal Bubáka 159

Jak se Vojta ztratil 154

Jak vycvičit draka - Úplný filmový průvodce 219

Jane Eyrová 319

Kniha testů pro nejlepší kámošky 139

Kniha testů pro nejlepší kámošky 2 139

Kočičí válečníci: Nové proroctví (1) - Půlnoc 199

Kočičí válečníci: Nové proroctví (2) - Východ měsíce 199

Kočičí válečníci: Nové proroctví (3) - Rozbřesk 199

Kouzelná Beruška a Černý Kocour - Tajné zápisky 219

Kouzelná folie ZVÍŘÁTKA 199

Kouzelné omalovánky se třpytkami Jednorožci 159

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů



Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů

Kreslené vtipy pro děti 139

Krtek a autíčko 199

Kuba nechce číst 154

Lamy a ovečky - omalovánky 119

Ledové království a Ledové království 2 279

LEGO® Harry Potter™ Jde se hrát famfrpál 159

LEGO® Harry Potter™ Kouzelný bradavický zápisník 239

LEGO® NINJAGO® Zlatý nindža 159

Logopedické vymalovánky 119

Luisa a Lotka 159

Mach a Šebestová ve škole 239

Malamandr 239

Marvel: Kniha plná faktů 184

Marvel: Mýty a legendy 359

Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let 139

Milujeme Billie Eilish! 199

Můj rok 2011 219

Nakresli si 365 kawaii obrázků 299

Nakresli si kouzelné jednorožce 159

Nech. Mě. Bejt. 239

Nejnebezpečnější zvířata světa 199

Nemocnice pro zvířátka: Králíček v nebezpečí 199

Nemocnice pro zvířátka: Ubohé štěňátko 199

Nemocnice pro zvířátka: Záchrana koťátek 199

Nemocnice pro zvířátka: Zraněný lišák 199

Nezbedníci 159

Něžná je noc 239

Northangerské opatství 239

O autech - Pohádky na 4 kolech 199

Obraz Doriana Graye 239

Od pohádky k pohádce - Tlapková patrola 119

Petr a Lucie 159

Po stopách ztraceného syna 219

Pojď se učit s PRINCEZNAMI 179

Poznáváme zvířata lesa s Červenou karkulkou 239

Pracovní sešit předškoláka 119

Pracovní sešit předškoláka 2 119

Pravidla českého pravopisu 139

Přečti to všechno! 159

Příběhy českých knížat a králů 279

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – český jazyk 159

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - matematika 159

Přijímačky s češtinářem – 5. třída 159

Přijímačky s češtinářem – 7. třída 159

Přijímačky s češtinářem – 9. třída 159

Ranč Jabloňový květ: Charlie a Pirát 179

Ranč Jabloňový květ: Rebeka a Ed 179

Ranč Jabloňový květ: Saša a Fabián 159

Rekordy ze světa zvířat 219

Rok v Paměti národa 319

Rychlé šípy Jana Fischera 719

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola 199

Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě 199

Sesterstvo ve Snové říši 199

Smutno se musí vyšeptat 199

SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa 184

Staň se Brawlerem: Příručka pro hráče Brawl stars 239

Stolečku, prostři se 199

Šifry pro kluky a holky 159

Škola hry na zobcovou flétnu 184

Tajemství jeskyně pokladů 219

Tary: příběh parkouristy 279

Taryho svět 319

Teta to plete 159

Tlapková patrola - Dárkový box 559

Tlapková patrola - Marshall zachraňuje situaci 154

Týden samá sobota 239

Únikovka - Dinosauři 319

Únikovka - Minecraft 319

Věda po celý rok 319

Větné rozbory expres 159

Vše o pirátech 219

Vtipy pro děti 119

Vtipy pro děti 2 139

Vtipy pro děti 3 139

Vtipy pro děti 4 159

Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty 199

Vyjmenovaná slova jedno po druhém 319

Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY 199

YORK: Stínová šifra 239

Záhada dračího klíče 219

Záhada hlavolamu (sběratelské vydání) 359

Zrzka v nesnázích 199

Ztracený na Nevděku 199

Titul Cena KMČ Počet kusů

Objednání titulů ze starších katalogů KMČ:
Možnost objednání titulů ze starších katalogů trvá do vyprodání skladových zásob. Po celou dobu platí zvýhodněné  Klubové ceny uvedené v katalogu.



Marvel

Melanie 
ScottMarvel: Kniha plná faktů

Marvel: Mýty a legendy

Ze které planety pochází Groot? 
Kdo naučil Doctora Strange 
mystickým uměním?  
Jak Black Widow získala své 
superschopnosti? Tohle a mnoho 
dalšího se dozvíte v unikátní knize 
Marvel: Kniha plná faktů.  
Otestujte si své znalosti 
multivesmíru Marvel, soupeřte se 
svými přáteli a objevte více než  
500 úžasných informací o svých 
oblíbených hrdinech a hrdinkách.

Co se skrývá v minulosti nejsilnějších superbytostí ze 
světa Marvelu? Vraťte se v čase až k úsvitu věků 
a staňte se svědky zrození rasy Nebešťanů. 
Prozkoumejte panteony Thora a Asgarďanů i jejich 
rivalů z Olympie. Poznejte mystické začátky Nejvyššího 
mága Doctora Strange. Procházejte se spolu s bohy 
Wakandy a legendárními Black Panthery. V této 
fantastické publikaci najdete všechny velkolepé ságy, 
které píší příběh spletitého marvelovského vesmíru.

běžná cena: 449 Kč
216 stran, 190 × 227 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
128 stran, 150 × 228 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

184 Kč
cena KMČ
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Co letí

Martin Jaroš 
Taras PovoroznykTaryho svět

V Taryho životě se v posledních letech 
odehrála spousta přemetů a salt, ale s těmi 
si jako správný parkourista uměl vždycky 
poradit. Stačilo několik vychytaných triků 
a ocitl se zpátky na vrcholu. Jakým 
výzvám musel Tary v poslední době čelit 
a jak ho změnily? Kam ho zavedlo jeho 
podnikání? A jaké to je, stát se poprvé 
otcem? Tary má tentokrát v plánu 
prásknout na sebe úplně všechno 
a prozradit ty nejlepší triky, jak se stát 
úspěšným youtuberem.

Milujeme Billie Eilish
Billie Eilish píše vlastní pravidla a hudební hitparády jí 
leží u nohou. Chcete se dozvědět víc o téhle temné 
princezně pop music? Zjistěte, jak Billie skládá hudbu, 
co ji inspiruje při psaní textů, a mnoho dalšího – čeká 
na vás hromada unikátních fotografií, kvízů, faktů 
a citátů. Nahlédněte do zákulisí její slávy a přidejte se 
k epickému tažení za ovládnutím světa hudby!

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 189 × 246 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

Katalog KMČ JARO 2021

2000000001036

běžná cena: 399 Kč
248 stran, 165 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ

Tary: příběh
parkouristy

běžná cena: 349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 
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