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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 KMCPODZIM21 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 1. 9. do 1. 10. 2021.

Co je Tvým úkolem?
Odpověz správně na naše soutěžní otázky a odpovědi nám pošli do  
30. 9. 2021 e-mailem na adresu kmc.soutez@albatrosmedia.cz. Neza-
pomeň napsat své jméno, třídu a adresu školy. Z jedné e-mailové adresy 
zařadíme do soutěže jen jeden soutěžní příspěvek. Pokud přijde 

z jedné e-mailové adresy více příspěvků, budou ze soutěže vyloučeny. Vítězům 
zašleme cenu poštou. Jejich jména zveřejníme na www.kmc.cz do 11. 10. 2021.

Kdo vyhraje?
Kreativní sadu Neonové obrázky vyhraje 5 z Vás. Budou to ti, jejichž správné odpovědi nám e-mailem dorazí jako 
50., 100., 150, 200. a 250. v pořadí (chronologicky).

Soutěžní otázky:
1. Napiš názvy dvou knih z tohoto katalogu, které ilustrovala Helena Zmatlíková.

2. Napiš název knihy z tohoto katalogu, ve které můžeš dokreslovat obrázky do fotek mraků na obloze. 

3.  Spisovatelka Ivana Peroutková napsala známou sérii  
knížek o Aničce (některé díly z této série najdete na  
s. 16 tohoto katalogu). Nyní vychází od této autorky  
nová série o jiné holčičce. Tvým úkolem je napsat názvy  
všech čtyř doposud vydaných dílů této nové série. 

4.  Napiš název knihy (uveď i jejího autora)  
z tohoto katalogu, kterou ilustroval Zdeněk Burian.

5.  Napiš názvy alespoň jedné knihy z tohoto katalogu  
(ale můžeš jich tu najít i více), ze které se dozvíš  
něco o ekologii a o tom jak bychom měli chránit  
planetu Zemi.

Získej slevu na www.albi.cz
S kódem SCIENCECRAFTS10 získáš slevu 10 % na všechny kreativní sady z řady Albi Science a Crafts na www.albi.cz.  
Slevový kód je platný od 1. 9. do 30. 11. 2021.



Pro dospěléTip Albatrosu

Kdo už Valentýnku 
zná, ví, že pro ka-
marády Jonáše, Péťu a Zuzku ráda vymýšlí nevšední 
hry. A když Valentýnčin strýček, který sbírá trilobity, 
vezme děti i se psem Hugem na výpravu do skal, 
rozhodne se holčička založit sbírku a otevře Muzeum 
fosilií. A hned je tu další nápad: děti půjdou hledat 
poklad. Kopání u slunečnicového pole vypadá dlou-
ho beznadějně, ale třetí den na něco přece jen nara-
zí… Bude to jejich vysněný nález? A překvapením 
není konec!

Valentýnka a pradávné poklady

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Valentýnka a narozeniny Valentýnka a daleké kraje
Valentýnka a veterinární 
ordinace

Vyšlo také:

Ivana 
Peroutková

Ivona 
Knechtlová
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Leporela

Julie 
Bezděková

Magdalena 
Takáčová

Hana Prošková 
Noemi Zárubová

Marie 
Tichá

V lese

Bagry, traktory a popelářské vozy

Jak jela mašinka pro brambory

Hledej s Bětkou

Kdopak to houká v korunách stromů? A co se to ozývá z houští? S lepore-
lem se zvuky lesa budou mít vaše děti spoustu zvířátek na dosah ruky. 
Stačí jen zmáčknout kouzelné tlačít-
ko a hlasy nejrůznějších tvorů se 
hned rozezní.

Bagry, traktory, popelářské vozy. A to zdaleka 
není vše. Můžete si prohlédnout i vrtulník, 
míchačku, kombajn, podíváte se na statek i na letiště a všude vás čeká 
spousta zábavy.

Máte rádi mašinky? Tahle se jmenuje Stopětadvacítka 
a dostala za úkol dopravit z pole úrodu brambor. Ne- 
odolatelné leporelo, jež vzniklo na motivy oblíbené večerníčkové po-
hádky z cyklu Pohádky o mašin-
kách, vychází znovu po více než 
30 letech.

Bětka tráví prázdniny u dědečka v hájovně. Ale když se jednoho rána 
probudí, dědeček nikde. Že by se už vypravil do lesa? Bětka se ho vydává 
hledat a cestou potkává spousty 
obyvatel české přírody. Velkoformá-
tové hledací leporelo s příběhem 
konečně v novém vydání.

běžná cena: 269 Kč
30 stran, 215 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 2 let

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 129 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

104 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 235 × 315 mm
leporelo, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
10 stran, 200 × 200 mm
leporelo, pro děti od 3 let

239 Kč
cena KMČ

Daniela 
Prusse

Wolfgang 
Metzger

Eduard 
Hofmann

František 
Freiwillig

Knížka se zvuky

Z edice 
Už vím proč
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Pro nejmenší

Inger 
Sandberg

Lasse 
Sandberg

Ivana 
Novotná

Miroslav 
RůžekLogopedické deskové hry

O malé Aničce

Malované logopedické pohádky

Všestranná příprava do školy

Bohatě ilustrovaná publikaceje určena k procvičování výslovnosti již vyvo-
zených hlásek netradiční zábavnou formou, která napomůže ke vzbuzení 
zájmu dětí. Kniha je koncipována jako 
soubor 4 herních plánků k upevnění 
hlásek L, CSZ, ČŠŽ, R a Ř.

Půvabná obrázková knížka v sobě ukrývá tři příběhy. Jednoduché ilustra-
ce a jazyk si od dob prvního vydání podmanily tisíce českých dětí. Z mno-
hých se mezitím stali rodiče, kteří 
nyní mohou milovaná vyprávění 
z dětství nabídnout i svým potom-
kům – v novém formátu a moderní 
grafické úpravě.

Možná děti při pročítání těchto veselých pohádek zapome-
nou na to, že si procvičují správnou výslovnost hlásek, které 
jim nejčastěji způsobují potíže. V pohádkách jsou procvičovaná slova na-
hrazena obrázky a při jejich čtení  
si děti kromě upevnění správné  
výslovnosti rozvinou další důležité  
schopnosti a dovednosti.

Všestranná příprava do školy je nepostradatelným pomocníkem pro bu-
doucí prvňáčky, než zasednou do školních lavic. Publikace obsahuje uce-
lený systém předškolní přípravy, 
který se skládá z pracovních listů 
pro děti a metodického návodu pro 
dospělé.

běžná cena: 249 Kč
10 stran, 270 × 380 mm
leporelo, pro děti od 5 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
104 stran, 150 × 190 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
208 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

279 Kč
cena KMČ

Jiřina 
Bednářová

Magdalena 
Navrátilová

Aleš 
Čuma
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První čtení

Rošťák Oliver

Kvak a Žbluňk se bojí rádi

Myška a pohádková polívka

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk 
bydlí každý ve svém domečku se zahrád-
kou, ale rádi se navštěvují nebo chodí na 
procházky a na výlety. Když je venku zima 
a nevlídno, sedí pěkně v teple u krbu, pijí 
čaj a vyprávějí si strašidelné historky. 
A krásně se oba bojí. Celé dny jsou spolu 
a je jim tak moc dobře. 
Proč? Protože jsou neroz-
luční kamarádi.

Oliver je roztomilý šestiletý kluk – ale má potíž: vypadá jako holka. 
Oliverova maminka totiž zbožňuje jeho zlaté 
kučery až na ramena a za žádnou cenu mu je 
nechce dát ostříhat. Zato Oliver je nenávidí, 
protože ti, kdo ho neznají, ho neustále oslovují: 
Ty jsi ale hezká holčička! A když se mu konečně 
narodila sestřička a maminka 
musela zůstat v porodnici, 
musel Oliver zatím počkat 
u sousedky. Jak to dopadlo? 

Jak to se statečnou myškou dopadlo, když ji lasičák 
unesl k sobě domů? Po přečtení jejích pohá-

dek se to dozvíte!

Arnold 
Lobel

Arnold 
Lobel

Petra 
Braunová

Zdenka 
Krejčová

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 165 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ
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Druhé čtení

Josífkův pekelný týden

Příšerné zlobilky

Sísa Kyselá

Byly jednou holčičky, které moc a moc zlobily. A to se jim vážně 
nevyplatilo! Všechny se proměnily v opravdová strašidla a příšerky. 
Z jedné se stala bludička, z druhé mátoha, další se převtělily v jes-
kyňku, lesní ženku či ohnivou kočku. Jen se na ně podívejte!

Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co naopak nemá. Ale 
Josífka nebaví stále jen uklízet, psát úkoly, učit se, 
mýt se a nezapomenout na další protivné 
věci. A tak když má za úkol napsat vyprávění 
o své rodině, náležitě si na všechny zákazy 
a příkazy postěžuje. Netuší ovšem, co tím 
způsobí! 

Jenda Placka má velké trápení. Jeho spolužačka Sylva Kyselá je 
odmalička lepší než on – výborně se učí, vzorně se 
chová, a vůbec. Jediné, co na ni platí, je 
oslovení Síso! Když i to je málo, začne 
Jeník vymýšlet různé strašlivé pomsty... 
Stačí však jedna malá šedivá myška a Jen-
da zažije ohromující překvapení!

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Daniela 
Krolupperová

Markéta 
Vydrová

Martina 
Drijverová

Adolf 
Born

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

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

Klasické české pohádky

Devatero pohádek

Dobrou noc, sladké sny

Známé pohádky – Velká kočičí pohádka, Pohádka 
psí, Pohádka ptačí, První loupežnická pohád-
ka, Pohádka vodnická, Druhá lou-
pežnická pohádka, Pohádka tulác-
ká, Velká policejní pohádka, 
Pohádka pošťácká a Velká pohádka 
doktorská – patří v tomto souboru 
mezi stálice základního fondu 
literatury pro děti společně 
s kouzelnými ilustracemi Jo-
sefa Čapka.

Pohádky našich předků jsou drahocenným pokladem, který je od 
pradávna předáván dalším pokolením. Maminčino nebo tatínkovo 
čtení dětem v postýlce, vlídné vyprávění babiček a dědečků, to jsou 
chvilky, na které se nezapomíná. Takové vzpomínky si uchováváme 
hluboko ve svém srdci a snažíme se podobné chvilky nabídnout i na-
šim dětem. Pohádky doprovázejí krásné ilustrace.

Co tentokrát vyvedou podnikaví králíci z klobouku 
Bob a Bobek? Poradí si zlatovlasá víla Amálka s my-
slivcem Muškou? A jak se z Maxipsa Fíka stane 
náčelník? V nádherně ilustrované sbírce pohádek 
najdete ty nejbáječnější příběhy, které si zamilovaly 
děti několika generací. Pusťte se do čtení se svými 
ratolestmi a užijte si společ-
ně nespočet dobrodružství, 
co před spaním zklidní i ty 
největší neposedy!

Karel 
Čapek

Josef 
Čapek

Eva 
Mrázková

Atila 
Vörös

 kolektiv

běžná cena: 399 Kč
208 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
120 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Tlapková patrola ve filmu: Hádanky
se samolepkami

Jak vycvičit draka: Úplný filmový průvodce

Tlapková patrola - 1001 samolepek

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!

Přidejte se k Tlapkové  
patrole na její nové vzru- 
šující misi... v Adventure  
City! Pomozte Chaseovi v pátrání mezi mrakodrapy, uhánějte s větrem 
o závod na novou základnu, navrhněte si vlastní odznak člena týmu 
tlapek a užijte si spoustu zábavy s hravými úkoly a samolepkami na 
motivy filmu o Tlapkové 
patrole!

Vypravte se do Adventure Bay za Ryderem, Chasem, Marshallem 
a ostatními statečnými štěňaty. Vyzdobte stránky veselými tlapko-
samolepkami, vybarvěte své oblíbené hrdiny a pomozte Tlapkové 
patrole vyřešit všechny úkoly, aby mohla vyrazit do akce!

běžná cena: 199 Kč
92 stran, 210 × 280 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 99 Kč
26 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

79 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ
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Pro malé čtenáře

Krtek a autíčko

Co se děje na pařezu

Z deníku kocoura Modroočka

Nenápadný, zarostlý, popraskaný… v kaž-
dém případě se krčí při zemi. Je tenhle 
pařez opuštěný? Ani náhodou – hemží se 
to u něj životem. Musíš ho jen prozkou-
mat pěkně zblízka a pozorně. Podívej, 
támhle je tesařík s dlouhými tykadly. 
A kdo se schovává v noře mezi 
kořeny? Neváhej a vydej se na 
dobrodružnou cestu do nitra 
pařezu! Zaručeně se nebudeš 
nudit ani chvilinku.

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

Zelenoočka, Bělovous Zrzunda, Kiki a především 
kocourek Modroočko – právě oni jsou hlavními 
hrdiny půvabných příhod Josefa Koláře, příhod, během nichž Mod-
ročko vyroste z malého kocourka v tatínka čtyř koťátek… Modrooč-
kovy příhody pobaví a rozveselí, a navíc leccos zajímavého vypoví 
o vlastnostech a zvycích různých zvířátek.

Magda 
Garguláková

Martin  
(Puk-Puk) Šojdr

Eduard Petiška 
Irena Tatíčková

Zdeněk 
Miler

Josef 
Kolář

Helena 
Zmatlíková

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena 189 Kč
56 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

154 Kč 
cena KMČ

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

159 Kč 
cena KMČ
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Pro malé čtenáře

Šťastné příběhy z Čumákova

Každý domek chce být zabydlený upomínkami 
z cest, aby měl kus světa pod střechou. Jenže 
Babka Bejvávalka se kdysi rozhodla, že už ven nos 
nikdy nevystrčí. Naštěstí její domeček stojí na kuří 
nožce a na vandr se vydá po svých i proti její vůli... 
Dobrodružné vyprávění o tom, jak je důležité pře-
kročit práh dveří, vás zabydlí vzpomínkami od 
hlavy až k patě!

V knížce najdete samé napínavé 
příběhy. O krávě, která utíkala 
z domu. O havranovi, který musel přes léto zůstat 
v Česku. O žábě, která si našla tajné bydleníčko v sudu. 
A také co se stalo, když někdo někomu ubližoval. Co 
kdy s dětmi prožila, si zvířata přesně pamatují. Zatím 
knížky nepíšou. Ale až začnou, to bude věc! Od začátku 
až na konec. 

Jiřina 
Salaquardová

 Josef 
Fraško

Babka z domku na kuří nožce
David 
Košťák

Daniel 
Poharyskyi

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 200 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
104 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč
cena KMČ
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Zábavné čtení

Kočka vs pes

Divadélko od vedle

Pověsti o zámcích

Pavlík a Pia jsou bráška a ségra k pohledání – bezvadný tým, který 
si umí skvěle hrát se svým vypiplaným divadélkem. Jenže pak se 
do sousedství přestěhuje Rýša, který má snad ty nejlepší klukov-
ské hračky – vrtulníky na ovládání, auta, lodě, bagry nebo jeřáby. 
Tomu Pavlík nemůže odolat! Jenže – co teď bude dělat Pia? A co 
bude s jejich divadélkem? Jak vyřeší tuhle zapeklitou situaci trojice 
dětí se dozvíte v této 
nádherně ilustrované 
knížce.

Oskar je šťastný pes – rozjařené štěně a zapálený psí skaut. Dobře ví, 
že nafoukané kočky se nehodí k ničemu jinému než k nahánění na 
stromy. Molly je chytrá kočka, která si je dobře vědoma toho, že ji 
čeká sláva filmové hvězdy. Pochází z rodiny ušlechtilých koček, jež 
uslintanými psy pohrdají! Oskar a Molly slýchávají, jak se psi a kočky 
nenávidí. Jednoho dne, když se oba ztratí v lese,  pochopí, že jediným 
způsobem, jak přežít je…
spolupráce!

Prozkoumejte tajemné příběhy českých a moravských zámků. 
Autorka na vás  nechá dýchnout slavnostní atmosféru hodovních 
síní, ale dostanete se také do podzámčí, kde život často nebyl 
jednoduchý. Dočtete se, jaké se dochovaly pověsti o českých a mo-
ravských zámcích: Bruntál, Zelená Hora, Rájec nad Svitavou, 
Plumlov, Strážnice, Chropyně, Červená Lhota...

James Patterson 
Chris Grabenstein

Anuki 
Lopéz

Martina 
Drijverová

Dagmar 
Ježková

Sonja 
Danowski

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 348 Kč
304 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 348 Kč
48 stran, 210 × 273 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ
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Příběhy dětí

Ve staré cihelně se svítí

Strašidelné Brno

Doktor Proktor a velká loupež zlata

Když se do brněnských ulic a uliček začne vkrádat tma, probouzejí 
se strašidla i staré legendy! Skoro každá zdejší památka nebo 
místo má své děsivé příběhy – a málokdo je zná tak dobře jako 
Arnošt Goldflam. Jaká tajemství skrývá orloj na náměstí Svobody, 
park v Lužánkách nebo Kapucínský klášter? To nyní zjistíte i vy, 
milí čtenáři, a věřte, že až se příště půjdete projít Brnem, už se na 
něj nebudete dívat stejnýma 
očima.

Proč se ve staré cihelně svítí? Nikdo tam nepracuje ani nežije… Dva-
náctiletí průzkumníci Vojta s Jindrou a jejich kamarádka Tereza se 
rozhodnou, že záhadě přijdou na kloub! Vyzbrojeni kuráží a baterkami 
vyrazí a najdou tam dvacetiletého Františka. Co tam dělá? Snaží se 
zachránit architektonicky cennou cihelnu. To je jasné, že mu trojice 
kamarádů musí pomoci! S nákupním centrem a obrovským parkoviš-
těm by totiž Klárov nebyl 
jako dřív.

Nová neuvěřitelná 
a ještě bláznivější  
dobrodružství Bulíka, 
Lízy a jejich vynaléza-
vého kumpána  
doktora Proktora.

Arnošt 
Goldflam

Petra Goldflamová 
Štětinová

Petr Hugo 
Šlik

Petr 
Morkes

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Jo 
Nesbø

Petr 
Dybvig

běžná cena: 349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Doktor Proktor a vana času
… a konec světaJiž vyšlo:
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Poezie

Nevěřte slepicím

Zvířat plná kniha

Vydejte se do světa hravých 
básniček k zasmání i k zamyš-
lení! Slova jsou jako stavebni-
ce a s trochou nápaditosti 
z nich může vyrůst nejen do-
meček, ale i fantastický zámek, 
který věžičkami lechtá mraky 
na břiše. Co mohou mít společného roviny, 
těstoviny a klukoviny? Proč ováda bolí 
záda? Co když norek spolkne korek? A proč 
nechovat mouchy v kleci na papouchy? To všech-
no se teď děti dozvědí dřív, 
než stihnou říct kvok!

Lední medvědi dovádějící na kře, tygři lovící v džungli, 
slavíci prozpěvující si v lese… Všude kolem nás žijí 
nádherná zvířata. V pozoruhodné publikaci se živými 
ilustracemi oceňovaného výtvarníka Petra Horáčka se 
děti seznámí s tvory všech barev a velikostí: od obrov-
ských modrých velryb až po 
netopýry o velikosti 
čmeláků. Veselé 
i poetické texty pře-
básněné Robinem 
Králem ukazují zvíře-
cí říši v celé její pest-
rosti a zaujmou 
všechny malé 
zoology!

běžná cena: 269 Kč
80 stran, 190 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

Miloš 
Kratochvíl

Eva Sýkorová-
-Pekárková

Nikola 
Davies

Petr 
Horáček

běžná cena: 279 Kč

219 Kč
cena KMČ

Pes nám spadla
Kouká roura na kocoura

Vyšlo také:

běžná cena: 399 Kč
104 stran, 260 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč

209 Kč
cena KMČ
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Zábavné čtení

Morčák Pip a spol.

Malý Mikuláš: původní komiks

Největší tajemství Leopolda Bumbáce

Věděli jste, že příběhy malého Mikuláše původně vznikly jako ko-
miks? Knižně dosud nevydané příběhy spatřily světlo světa v roce 
1955 a s nimi i postavička malého Mikuláše. Vycházely na pokra-
čování v belgickém týdeníku Le Moustique. Později se je autoři 
Sempé a Goscinny rozhodli oživit v novinách Sud Ouest, tentokrát 
už ale ve formě krátkých ilustrovaných příběhů, které všichni zná-
me a milujeme dodnes.

Jedenáctiletý Eda odjíždí vlakem ve společnosti svého obtloustlého 
morčecího kamaráda Pipa k tetě, aby na jejím statku strávil začátek 
letních prázdnin. Sestřenice Tylka Edův příjezd napjatě očekává a těší 
se na společně prožitá nová dobrodružství. Ani jeden však netuší, že 
tentokrát je čekají docela jiné zážitky než obvykle, a dokonce nebu-
dou ani z tohoto světa… Jak si obě děti poradí a co na to morčák Pip? 
Ehm… ten z celého srdce 
nesnáší svoji plastovou 
přepravku!

Víte, co se stane, když ve válce připravíte 
člověka o život? Jeho duše se vás nepustí 
a bude vás trápit, dokud jí nepomůžete odejít v míru na onen svět. 
A právě to se stane i bývalému dělostřelci Leopoldu Bumbácovi. 
Čeká ho strastiplná a nebezpečná cesta k záchraně duší, které má 
na svědomí. A tím zachrání i tu svou. Jsou v Pekle pod Sudem 
jenom zlí čerti? Nejsou. Je tu 
i malý neposeda Brumlík, 
který pomůže Hvězdičce 
spadlé z nebe vrátit se ke 
svým rodičům.

René 
Goscinny

Tereza 
Kopecká

Tomáš 
Kopecký

Jan 
Budař

David 
Fišer

běžná cena: 299 Kč
200 stran, 200 × 227 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
120 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 210 × 295 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

Podzim 2021  15



Příběhy dětí

Anička ve městě

Juliette v Paříži

Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do 
třetí třídy začne chodit v nové škole. Loni bydlela u ba-
bičky v malebné vesničce, a tak je to pro Aničku velká 
změna. A znovu má obavy – jaká bude třída, najde si 
kamarádku? Co všechno ji ve městě čeká?

Prázdniny právě začaly a Juliette se se svou mámou 
vydává do Paříže. Sice by se radši opalovala u bazénu 
s Ginou, ale nakonec si vyhlídku z Eiffelovy věže, pro-
jížďky po Seině a nakupování v Galleries Lafayette 
užije. A to ještě neví, že největší dobrodružství na ni 
čeká v temném 
pařížském 
podzemí…

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

Ivana 
Peroutková

Eva 
Mastníková

Rose-Line 
Brassetová

Anička a její kamarádky
Anička v Austrálii
Anička na horách
Anička v zahradě

Juliette v New Yorku

Vyšlo také:

Vyšlo také:

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
189 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 210 × 295 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ
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Příběhy dětí

Veronika a srdíčka v deníku

Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly

Kamarádky jsou pro Veroniku super důležitá věc. No 
a taky kočky, oblečení, ve kterém vám to sekne, srdíč-
ka, růžové cokoli, prima rodina, a když vás kluci a ostat-
ní ve třídě berou. Uhájit si svůj pohodový svět je ale 
někdy strašná dřina. Veronika musí vypátrat příčinu 
divného chování kamarádky Hedviky a z pořádné  
bryndy musí pomoct i Danovi, kterému to sice strašně 
sluší (promiň, Marku), ale občas by potřeboval vytahat 
za uši.

Sesterstvo vstou-
pilo do nového 
školního roku a hned od začátku je toho trochu moc: hora 
učení, zvláštní nový kluk ve třídě, paní Marie v nemocnici… 
a jedna velká záhada, která holky tentokrát přivede do 
skutečného nebezpečí. Ještěže mají kouzelnou kočku 
Fabiolu, která jim vždy se vším pomůže! Jenže tentokrát 
bude mít napilno, takže si Bára, Ela a Míša možná budou 
muset vystačit samy. Dostanou se na stopu člověka, který 
se neštítí trápit zvířata?

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

Jitka 
Saniová

Lucie 
Hlavinková

Bohumila 
Gablasová-Becerra

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě
Sesterstvo ve Snové říši

Veronika a srdíčka 
pod lavicí

Vyšlo také:

Vyšlo také:

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 269 Kč
144 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč
cena KMČ
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Dětská klasika

Říkali mi Leni

Robinson Crusoe

Bylo nás pět

Slavný román Daniela Defoa býval často považován za 
knihu pro děti příliš těžkou a nesrozumitelnou. Od jeho 
vzniku byly napsány mnohé verze pro mládež, v nichž 
se původní obsah do jisté míry stírá. Převyprávění 
spisovatele Františka Novotného se tak stalo doslo-
va novodobou klasikou. Přibližuje čtenářům ničím 
nepřikrášlenou postavu 
Robinsona – Robina, inspi-
rovanou původním hrdinou 
s jeho dobrými i špatnými 
vlastnostmi.

Křehké a působivé vyprávění malé Leni Freiwald z městečka Herrn-
stadt v Německu získalo po svém prvním vydání popularitu mezi naši-
mi čtenáři a uznání i v zahraničí. Knížka vyšla mimo jiné také v Ně-
mecku, USA, Velké Británii i Japonsku a patří do pokladnice české 
literatury pro děti. Nové vydání vychází s ilustracemi japonské ilustrá-
torky Iku Dekune, které jsou stejně křehké a současně silné jako 
Lenin příběh.

Nestárnoucí příběh Péti Bajzy a jeho klukovské party v obnoveném 
vydání s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Půvabná vyprávění o dob-
rodružstvích pěti nezbedných chlapců z malého českého městeč-

ka, psaná formou dětského deníku kupeckého 
synka Petra Bajzy.

František 
Novotný

Zdeněk Burian 
Petr Urban

Zdeňka 
Bezděková

Iku 
Dekune

Zdeněk K. Slabý 
Karel Poláček

Helena 
Zmatlíková

běžná cena: 229 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
232 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ
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Příběhy dětí

Naše planeta i život na ní se proměňují – a to rychleji 
než kdy předtím. Osmiletá Mia má spoustu otázek: 
Proč někde lidé trpí hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazu-
je? Kvůli čemu se válčí? Jak ovlivňujeme přírodu a zví-
řata? S rodiči se proto snaží zjistit, jak by mohli planetě 
pomoct. I když to není jednoduché povídání, nakonec 
dojdou k nadějnému závěru: na Zemi můžeme žít i tak, 
abychom její krásy zachovali i pro další generace.

Oříškový podzim s Luckou, Jendou 
a Martínkem

Mia a svět

Pestrobarevné listí zdobí kdekterý strom a nitky pavučin babího 
léta poletují vzduchem. Přesně v tuto chvíli začíná další příběh 
Lucky a jejích brášků, Jendy a Martínka. Vydejte se spolu s nimi 
objevovat pohádková tajemství a nechte se unést kouzly podzi-
mu! A ke čtení si rozhodně 
nezapomeňte vzít pastel-
ky, nůžky – a tentokrát 
i baterku.

běžná cena: 299 Kč
96 stran, 190 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč
cena KMČ

Andrea 
Popprová

Alena Ježková, Tereza Mádlová 
Barbara Nesvadbová

Čekání na Vánoce 
Jaro je tu!
Pavoučí prázdniny

Vyšlo také:

běžná cena: 299 Kč 239 Kč
cena KMČCena za jeden díl

běžná cena: 299 Kč
136 stran, 170 × 221 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
289 Kč

229 Kč
cena KMČ
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Zábavné čtení

Divočarka: Vrativec

Mops dýní

Bravita se vrátila mezi živé a je ochotná jít doslova přes 
mrtvoly, aby si vydobyla zpět pozici vládkyně světa. 
Zastavit ji může jedině Klára spolu se členy svého divo-
čarského kruhu. Ovšem jedno je jasné, pokud zemře 
Bravita, zaplatí za to někdo životem… Podaří se Kláře 
a jejím přátelům zachránit 
divoký svět a nastolit 
v něm mír?

Chloe se nemůže Halloweenu dočkat. Peggy to čmuchá 
jinak. Bojí se čarodějnic, příšer z hlubin, duchů a hlavně 
tmy. Rozhodně se nechce nikde promenádovat obleče-
ná za dýni a koledovat. A k tomu všemu se z rozbořené-
ho domu na konci ulice ozývá děsivé kvílení...

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

Lene 
Kaaberbolová

Bella 
Swift

Divočarka: Poselství poštolky • Pomsta chiméry
Dcera krve • Krev nepřítele

Již vyšlo:

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl

Mops mořskou vílou
Mops jednorožcem

Vyšlo také:

běžná cena: 249 Kč
199 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ

Finále světově proslulé 

fantasy série
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Zábavné čtení

Terčin zvířecí svět 

Deníčky jednorožce: Duháčkův nový 
kouzelný kamarád

Lama družičkou

Duháček třpytivý ocásek chodí nesmírně rád do Školy Jiskřivého 
háječku pro jednorožce a přitom tajně touží najít si nejlepšího 
kamaráda. Do Jiskřivého háječku přichází nový kouzelný jednoro-
žec Slunčík. Stane se  
Duháčkův sen  
skutečností?

Terka je dvanáctiletá slečna, která si bez zvířecích kamarádů život 
nedokáže představit. A tak jsou obyvateli jejího pokojíčku psí chunde-
láč Quido a chameleon Karel. Když se ale jednoho dne dostanou oba 
do problémů kvůli její chovatelské chybě, Terka si uvědomí, že zvířata 
tady přece nejsou jen pro naši zábavu, ale měli bychom o nich taky 
něco vědět, aby se i jim dobře žilo. Terčin zvířecí svět, který znáte 
i z TV cyklu, v každé kapi-
tole přináší zvířecí detek-
tivku, tutorial a výpravu do 
domácí divočiny.

Lama Lulu miluje, když může pomáhat 
lidem. A tak když se na farmě, kde žije, 
chystá svatba, nemůže se Lulu dočkat 
a vše si chce vzít pod svoje kopýtko. 
Ovšem čím víc se snaží pomoct, tím víc 
se jí to vymyká z nohou… Podaří se nové 
kamarádce Lulu, Amale, 
zachránit svatební den?

Rebecca 
Elliottová

Svatava 
Šenková

Bella 
Swift

běžná cena: 299 Kč
184 stran, 205 × 236 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 133 × 194 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

184 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Kouzelný svět bakterií

Velká kniha letadel, lodí a raket

Všude kolem nás, i v nás, se rozprostírá okem neviditel-
ný svět plný těch nejmenších, nejstarších a nejúžasněj-
ších tvorů na Zemi – bakterií. Dokázaly se přizpůsobit 
životu na nejneuvěřitelnějších místech a naučily se 
spolupracovat nejen mezi sebou, ale i se stvořeními 
mnohem většími: rostlinami, živočichy i člověkem. Jsou 
to geniální maličcí stavitelé, lékaři, umělci, vynálezci 
i sportovci a život na naší modré planetě by bez nich 
nikdy nemohl existovat. Vydejte se s námi na úchvatný 
výlet do jejich tajuplného a kouzelné-
ho světa!

Kniha plná obrázků, v níž najdete 
spoustu létajících strojů a plavidel, 
které znáte, a dokonce i těch, které 
jste nikdy neviděli. Zaoceánské parní-
ky a výletní lodě, plachetnice a malé 
čluny, obrovské vzducholodě a ultra-
lehké vrtulníky, dopravní a nákladní 
letadla, kosmické lodě a sondy, 
vojenské letouny 
a bitevní lodě, to 
všechno a mno-
hem více vás čeká 
na stránkách této 
knihy.

běžná cena: 299 Kč
36 stran, 240 × 310 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč
cena KMČ

Halina Šimková 
Josef Lhotský

Barbara 
Gyönyör

Ilaria 
Barsotti

Velká kniha vlaků, aut 
a náklaďáků

Vyšlo také:
běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Po vlastních po vlasti

Kurz přežití pro děti

Dobrodružné výlety, tentokrát především pro milovníky 
skal a kamenů jsou určeny pro malé i větší turisty. 
Vydejte se na výlet s naší knížkou třeba za českým 
Stonehenge, do skalního města Tiských stěn, na Svato-
jánské proudy do tunelů, na skalní 
hrady i na jiná místa a nezablou-
díte! Součástí knížky jsou i hrátky 
na cestu, nabídka zajímavostí 
a zábavy v okolí a knižní kvízová 
hra, kterou si můžete zahrát 
i doma. Prostě skvělý program 
na celou turistickou sezonu!

Nauč se, jak se o sebe postarat v jakékoliv situaci. Jak 
přežít v divočině, ale i ve městě, v létě i v zimě. Díky 
téhle knížce zvládneš základní věci, jako je rozdělat 
oheň, postavit přístřešek, rozeznat, co v přírodě jíst, jak 
si uvařit z pouhých tří surovin skvělou večeři nebo jak 
se zachovat, když se ztratíš třeba na horách.

běžná cena: 269 Kč
144 stran, 125 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

219 Kč
cena KMČ

Jan 
Kafka

Lukáš 
Urbánek

Amar 
Ibrahim

Hana 
Mára

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Animalium

Everest: Pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho 
a Tenzinga Norgaye

Vítejte v Animaliu! V muzeu, které je otevřené 365 dní v roce. 
Vystavuje ty nejkrásnější exponáty a vy do něj můžete chodit, kdy 
se vám zachce. Najdete zde pestrou paletu téměř dvou set živoči-
chů, kteří okouzlí návštěvníky každého věku. Prozkoumáte rozma-
nité biotopy planety Země. A co víc? Dozvíte se, jak se živočišstvo 
vyvíjelo, jak vypadají zvířecí útroby, a další zajímavosti. Račte 
vstoupit – království zvířat 
se vám otevírá v celé své 
kráse!

Krátce před polednem 29. května roku 1953 slunce jasně svítilo 
na nejvyšší bod naší planety – a poprvé v historii u toho byli i lidé. 
Jejich jména zněla Edmund Hillary a Tenzing Norgay. Oba právě 
vystoupali na Mount Everest. Příběh dvou zcela rozdílných, avšak 
stejnou měrou odvážných mužů je ohromujícím důkazem lidského 
odhodlání překonávat sebe 
sama i rozmary přírody. 

Jenny 
Broomová

Katie 
Scottová

Alexandra 
Stewartová

Joe Todd- 
-Stanton

běžná cena: 399 Kč
64 stran, 238 × 305 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
112 stran, 272 × 370 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

399 Kč 
cena KMČ

Botanicum
Dinosaurium
Planetarium
Fungarium

Vyšlo také:

běžná cena: 
499 Kč

399 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Sport

Fotbalový král

Cristiano Ronaldo

Florbalový zápisník

Vydejte se za krásným fotbalovým dobrodružstvím. Hrdina našeho 
příběhu se jmenuje Cristiano Ronaldo a možná jste ho už viděli 
v televizi, je totiž zářivou fotbalovou hvězdou. Ale znáte jeho sku-
tečný životní příběh? Cristiano, rodák z ostrova Madeira, vyrůstal 
v chudé rodině. Jako dítě neměl ani pořádný míč, kopal si jen 
s hadrovým balonem. Díky talentu a píli se však neustále zlepšoval 
a po čase o něj projevily 
zájem velké kluby. A tím 
započala jeho cesta, která 
vedla z malého ostrova  
až do Realu Madrid.

Ono je to jedno. Jestli je člověk malej kluk, dospělej chlap nebo jestli 
je dědek. Hlavní je se z nikoho a z ničeho nezbláznit, a když je malér, 
když člověka srazej k zemi a když si myslí, že na to nemá, musí se 
vzpamatovat a zmáknout to. Hlavní hrdina Fotbalového krále se jme-
nuje Pepík, jako největší český fotbalista Josef „Pepi“ Bican. A chce 
se mu vyrovnat. Jenže skoro přes balon padá. Ale tak se holt zapře 
a zamaká. Z malého a ob-
tloustlého kluka se stane 
největší hvězda školního 
fotbalového turnaje.

Florbal je nesmírně populární moderní týmový 
sport, který dnes baví nespočet kluků i holek.  
Kdo v něm chce vyniknout a zazářit, toho čeká také 
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 jen 
na svůj výkon  
a pokrok.

Zalán 
Bodnár

Jan 
Žáček

Pavel 
Kučera

Miloš 
Poláček

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 190 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

139 Kč 
cena KMČ

Zápisník 
fotbalisty

Vyšlo také:

běžná cena: 149  Kč

119 Kč
cena KMČ
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Zábava

Kouzelná fólie OBLÉKNI SI PANENKU

Můj tajný deník

Knížka obsahuje 10 listů barevných fólií a 10 samolepicích obrázko-
vých karet. Pomocí postupného přikládání barevných fólií si obrázkové 
karty můžeš vyzdobit dle své fantazie a pak z nich vyrobit například 
krásné přání k narozeninám, originální obal na tajný deníček či ozdob-
nou cedulku na dveře svého pokojíčku. Ke každému obrázku totiž 
najdeš v knize spoustu skvělých nápadů.

Píšeš si ráda deníček? Máš nějaké tajnosti? Pak je tenhle notes se 
zámečkem přesně pro tebe. Uchová všechny tvoje myšlenky, vzpo-
mínky, tajná přání, zážitky, fotky i obrázky v bezpečí. Stačí ho jen 
zamknout a schovat si klíč!

běžná cena: 229 Kč
128 stran, 165 × 215 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

184 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ

Kouzelná fólie JEDNOROŽCI
Kouzelná fólie MOŘSKÉ PANNY 
Kouzelná fólie ZVÍŘÁTKA

Vyšlo také:

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Příroda

Devět malých zahradníků

Ptáci volné přírody

Na školní zahradu vyráží za každého počasí devět ma-
lých zahradníků. Mravenec Míra se nestačí divit, kolik 
práce zastanou, a brzo je od sebe začne rozeznávat. 
Co všechno se od nich může společně s dětmi naučit? 
Třeba jak se starat o kompost, k čemu slouží bylinková 
spirála, jak správně založit záhon a mnoho dalšího. Vše 
má svůj čas a na zahradě je co dělat po celý rok. Stačí 
jenom dávat pozor a zázraky přírody budete mít na 
dosah!

Ptáci mokřadů vydávají jedny z nejpozoruhodnějších pta-
čích zvuků – od tklivého volání kolihy až po troubivý zpěv 
jeřába. A v této podivuhodné sbírce nechybí ani elegantní 
labuť, jejíž hlas kdekoho dost možná překvapí. Pojďte pro-
zkoumat fascinující svět úzce spojený s vodou a seznamte 
se s ptactvem, které ve vlhkých oblastech volné přírody 
žije! Se spoustou foto-
grafií a zvuků si užijete 
plno her a poznávání 
nových ptačích kama-
rádů.

běžná cena: 369 Kč
24 stran, 223 × 208 mm
leporelo, pro děti od 4 let

299 Kč
cena KMČ

Klára 
Smolíková

Vojtěch 
Šeda

Andrea Pinnington 
Caz Buckingham

Zvířata ze safari
Zvířata našich lesů
Ptáci našich lesů

Vyšlo také:

běžná cena: 369 Kč299 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 269 Kč
88 stran, 297 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

Podzim 2021  27



Příroda

Atlas psů pro děti

Už vím proč

Atlas ohrožených živočichů

Víte, jak se dělá čokoláda a jak se vyrábí cukr? A proč se sýr jme-
nuje camembert či hermelín? Z čeho jíme, pijeme a kde 
bydlíme? Kdo neví, hned se dozví! A nejen 
to – i jak vzniká porcelán, mýdlo, látka, 
nářadí, nábytek, kniha, film a spousta dal-
ších předmětů kolem nás. Poznáte výrobky 
a jejich výrobní procesy v dobách dávných 
i nedávných. Kniha je plná 
ilustrací a vypráví o běžných 
věcech, které mnohdy bere-
me denně do ruky.

Tlapku na srdce – že neuhodneš, kolik je na světě druhů psů? Ale 
neboj, ukážeme ti je od nejmenší čivavy až po nejchlupatějšího ko-
mondora. Dozvíš se nejen to, jak všichni vypada-
jí, ale i kteří psi patří k těm nejoddanějším, nej-
statečnějším nebo taky nejuslintanějším. A aby 
toho nebylo málo, můžeš se začíst do psích no-
vin, které celý atlas doprováze-
jí. Najdeš v nich spoustu příbě-
hů, rozhovorů a reportáží ze 
života známých i neznámých 
psích hrdinů!

Zatímco na počátku 20. století chodily po Zemi pouhé dvě miliardy 
lidí, o sto let později je to již neuvěřitelných 7,6 miliardy. Rodíme 
se, žijeme, umíráme a drancujeme naši planetu. Před 
očima nám přitom ve velkém vymírají celé 
řady živočišných druhů. Radek Malý se poku-
sil touto výpravnou knihou, která mapuje osu-
dy vybraných zástupců ohrožených živočichů, 
vyburcovat nás lidi, domnělé 
pány tvorstva, k tomu, aby-
chom se zamysleli nad svý-
mi dalšími kroky.

Helena a Eduard 
Škodovi

Vojtěch 
Kubašta

Jana 
Sedláčková

Marcel 
Králík

Radek 
Malý

Pavel 
Dvorský

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
88 stran, 230 × 330 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Král medvědů
Zkušený lovec Jimmy Langdon se vydává na lov do divoké přírody 
Britské Kolumbie a je rozhodnut dostat toho nejsilnějšího grizzly-
ho. V průběhu pronásledování hrozivého grizzlyho a jeho malého 
medvědího kamaráda se ale Jimmyho pohled mění. Stane se svěd-
kem oddaného přátelství osiřelého medvíděte a obrovitého med-
vědího samotáře – svědkem jejich boje o přežití. A Jimmy Langdon 
si začne všímat přírody 
kolem sebe. Nechá ji 
hovořit, naslouchá 
a poté vypráví příběh 
o tom, jak našel štěstí.

James Oliver 
Curwood

Natalia 
Yarova

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Kočičí válečníci: Nové proroctví (4) - Záře hvězd

Můj koňský deníček

Po zničení lesa a cestě plné útrap kočičí hrdinové 
konečně nalezli nový domov. Začínají ale problémy 
s vytyčením nových území klanů a také s hledáním náhrady za 
Měsíční kámen – místa, kde se kočky mohou spojit s Hvězdným 
klanem. Jaké nástrahy na ně v neznámém kraji číhají? Kdo potaj-
mu spřádá zlověstné plány? Válečníci čekají na znamení z hvězd 
a už brzy pochopí, že hrozby 
doutnající uvnitř klanů mo-
hou být stejně nebezpečné 
jako ty, jimž čelili v lese.

Ať už máš vlastního koně, nebo o něm jen sníš, MŮJ KOŇSKÝ DE-
NÍČEK ti přinese spoustu příjemných chvil strávených ve světě 
těchto nádherných zvířat. Nabídne ti nejen prostor pro osobní 
zápisky, ale také spoustu praktických a zajímavých informací 

o chovu či výcviku koní nebo napínavý kvíz. Blíže také poznáš  
hlavní hrdinky z knižních sérií o Šarlotě 
a Eleně.

Erin 
Hunterová

Nele 
Neuhausová

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 140 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
304 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ
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Vtipy

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.

Dva koně se v klidu pasou, když tu kolem proběhne 
zebra. Jeden z nich to komentuje: „Hele Karel, zase utekl 
z vězení!“

Policista: „Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. 
Kartičku máte, body sbíráte?“

Tyto vtipy nám poslala Pavla Mikulášová

Víte, jak se polsky řekne ježek? 
Kaktus pochodowy.

Připomněli jsme si první dochovanou zmínku o krádeži 
bicyklu, konkrétně ve znění: 
„Cyril a Metoděj přišli o kolo roku 863.“

„Tati, je Tichý oceán vždycky tichý?“ 
„Prosím tě, když už se mě na něco ptáš, aspoň ne na 
takové hlouposti.“ 
„Aha, tak promiň. Mimochodem, jak zemřelo Mrtvé 
moře?“

Tyto vtipy nám poslala Veronika Demková

Ředitel blázince provádí kontrolu. Prochází pokojem a tu 
si najednou všimne, že blázni visí na stropě. 
„Podzim!“ pronese a blázni popadají dolů. Totéž se 
opakuje i v druhém pokoji. Ve třetím ředitel se 
sebevědomým úsměvem řekne „Podzim“, ale nic se 
nestane. Chvíli je trapné ticho, poté se jeden blázen 
rozřehtá: „Ale pane řediteli, my jsme jehličnatí...!“

Tento vtip nám poslal Jakub Kasák

„Pane celníku, můžu si dovézt zlato do Karibiku?“ ptá se 
muž po telefonu. 
„Jistě, ale jenom přiměřené množství,“ dostane se mu 
odpovědi. 
„Tak mi řekněte, jestli devadesát kilo je přiměřené 
množství?“ 
„To určitě není, to už je příliš,“ odpoví celník. 
Muž se otočí na manželku a praví: „Vidíš zlato, musíš 
zůstat doma.“

Tento vtip nám poslala Natálie Reháková

Kočka říká praseti: „Prase, já znám tvůj osud!“ 
Prase: „Ty jsi četla můj horoskop?“ 
Kočka: „Ne, kuchařku...“

Tento vtip nám poslala Valinka Filipová 

Přes noc jsem zaparkoval auto na ulici v New Yorku. 
Abych odradil případné zloděje, vyndal jsem autorádio 
a za oknem nechal nápis: 
„Bez rádia, bez cenností, kufr prázdný.“ 
Ráno jsem našel auto s rozbitým oknem a k mému 
nápisu někdo připsal: 
„Jen pro jistotu.“

Tento vtip nám poslal Patrik Bui

Plave kapr v medu a říká: „Tak to je fakt hustýýýýýý!“

Víte, proč má letadlo vrtuli? 
Aby chladilo pilota. 
Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot 
potit!

Víte, co křičí ajťák, když se začne topit? 
F1 F1 F1

Tyto vtipy nám poslal Daniel Neuwirth

„Tati proč mi nedovolíš sednout za volant, jsem přece už 
dost starý, ne?“ 
Otec: „Ty ano, ale auto ještě ne!“
Tento vtip nám poslal Tobiáš Lachman

„Jak se cítíte v nových brýlích?“ 
„Výborně. Najednou potkávám spoustu známých, které 
jsem neviděl celé roky.“

Tento vtip nám poslala Johana Chalupová

Kájo, tvá slohová práce na téma Náš pes je úplně stejná 
jako bratrova. Jak mi to vysvětlíš? 
No, to je jednoduché – máme stejného psa.

Tento vtip nám poslala Denisa Ungrová

Veverka sedí na větvi a louská oříšky. 
Rozlouskne první – stříbrné šaty, rozlouskne druhý – 
zlaté šaty, rozlouskne třetí – svatební šaty. 
Veverka se schoulí na větvi a vzlyká: „Já se snad kvůli té 
pohádce ani nenažeru!“

Tento vtip nám poslala Denisa Konůpková

Baví se dva zahrádkáři: 
„Víš, že když budeš hezky mluvit k rostlinám, tak ti 
rychleji porostou?“ 
„Vážně? Tak já jdu na zahradu urazit plevel!“

Tento vtip nám poslal Ondra Novák

Maminka říká Ondrovi: „Máš na stole dušenou mrkev!“ 
„Ale já nemám hlad!“ 
„Jak to, před chvilkou jsi říkal, že máš hlad jako vlk!“ 
„Ale mami, už jsi slyšela, že by vlk někdy jedl dušenou 
mrkev?“

Tento vtip nám poslal Libor Petr

Syn se ptá tatínka: „Tati, kdy si indiáni malují obličeje?“ 
„Když se chystají do boje.“ 
„Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!“

Tento vtip nám poslala  
Justýna Krásová
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LEGO

LEGOR Dots Šifrování s přáteli0

LEGOR Harry Potter™ Kouzelný bradavický 
zápisník

0

LEGOR Harry Potter™ Jde se hrát famfrpál!0

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? Stane 
se Harry Potter tvým nejlepším kamarádem? 
Svá kouzelná tajemství si můžeš držet pěkně 
v tajnosti v tajnosti díky 
zámku na klíček, jímž je 
knížka vybavena. 

Gratulace! Ve tvém vlastnictví se právě ocitla super tajná knížka 
z řady LEGO® DOTS! Najdeš v ní dva náramky, samolepky, místo pro 
své zápisky i krabičky, které si můžeš vystřihnout a poskládat. A navíc 
objevíš vše, co potřebuješ k vytvoření psaných, kreslených nebo sa-
molepkových šifer, jež pak můžeš poslat svým kamarádům!

Poznáš camrál od potlouku a dokážeš rozlišit chyta-
če 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. V této sportem nabité knize 
pomůžeš Harrymu Potterovi propracovat se od 
první lekce létání na koštěti 
až na pozici kapitána  ne-
belvírského famfrpálového 
týmu.

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

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

36 kostiček  2 náramky  250 samolepek
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Pro milovníky zvířat

Jan 
AndersenDusty: Velký hrdina

Ať žijí štěňata: Chyťte Harryho!

Pavel s Dustym mají spoustu práce s hledáním Alexiny fenky Belly, 
která utekla z domu a dosud se nevrátila. Situace je o to vypjatější, 
že se Belle mají každým dnem narodit štěňátka. Při pátrání v blíz-
kých močálech číhá na chlapce a psa nejedno nebezpečí: starý 
podivínský muž s puškou, který uprostřed mokřadů žije, banda 
chuligánů a nakonec i nečekaně silná bouřka. Podaří se jim vyváz-
nout z rozvodněných mokřin ve zdraví? Shledají se ještě s Bellou? 
Snad Dusty dokáže  
zabránit nejhoršímu!

Když teta Jana požádá Katku, Máju a Gábinu, 
aby jí pomohly s péčí o malého nezvedeného 
bígla, pojmenovaného po známém kouzelníkovi a mistrovi útěků 
Harrym Houdinim, děvčata netuší, do jakého dobrodružství se pou-
štějí. Harry dostojí pověsti svého slavného jmenovce a hned při 
první příležitosti jim předvede, že co se ztrácení týče, je opravdový 
mistr. Zmizí jim přímo před 
nosem! Najdou kamarádky 
pohřešované štěně?

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Susan 
Hughesová

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159Kč 
cena KMČ

Dusty: 
• Kamarádi navždy 
• Vrať se domů! 
• Nebezpečné prázdniny

Ať žijí štěňata: 
Kdo pohlídá Baryka? • Rita pomáhá
Miky detektivem •Bišonek hledá domov
Bářin velký den •Pozor na Cvrčka!

Vyšlo také:

Vyšlo také:

Cena za jeden díl Cena za jeden díl

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Nejnebezpečnější zvířata světa

Ranč Jabloňový květ: Hanka a Pinto

Míša a její malí pacienti: Setkání v horách

Na ranči Jabloňový květ nikdy není 
nouze o nová dobrodružství. Nedáv-
no zde našel dočasný domov poník Pinto, jehož majitel odjel na 
dovolenou. Mezi ním a Hanou začíná vznikat zvláštní pouto. Je 
však zřejmé, že Pinta i přesto cosi trápí – nechce žrát a straní se 
ostatních zvířat. Když se starostlivé Haně podaří odhalit příčinu 
poníkova smutku, ještě netu-
ší, že zanedlouho jí Pinto 
péči oplatí a pomůže jí  
vypořádat se s jejím  
největším strachem.

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 charakteris-
tiku jeho hlavních znaků a spoustu informací o způsobu života, techni-
kách boje a samozřejmě o stupni jeho nebezpečnosti. Směle se vydej-
te do světa nejdivočejších predátorů, nejnebezpečnějších hadů 
a nejjedovatějších medúz!

Míša tráví noc u své nejlep-
ší kamarádky. Na balkoně 
tam zpívá kos, jeho hnízdo ale bohužel není v bezpečí. U sousedů 
totiž bydlí kocour a ten se rád prochází po okolních balkonech. 
Podaří se Míše najít pro kosí rodinku bezpečný úkryt? Záhy jede 
Míša na výlet do hor, kde se společně s Pupíkem snaží zachránit 
mloka, který spadl do potoka. Jenže během záchranné akce spad-
ne do vody i Pupík. Stane se 
mu něco? Nakonec Míša 
najde zatoulané medvědí 
mládě. Hrozí jí nebezpečí?

Pippa 
Youngová

Eleni 
Livaniosová

Aniela Cholewińska-
-Szkoliková

Agnieszka 
Filipowska

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 195 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
96 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

179 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Animal Crossing - New Horizons
Setkáváte se s Tomem Nookem poprvé? Nebo už jste skalními fa-
noušky hry Animal Crossing? V obou případech je tato kniha právě 
pro vás! Objevte drobné detaily, díky nimž je New Horizons tak výji-

mečný, a naučte se získat co nejvíc Bells za co nejkratší dobu, aby 
váš pobyt na opuštěném ostrově stál za to!

Gamebook: Minecraft - dobrodružství
v ruinách Komoriom

E-sporty: 100% neoficiální průvodce

Při poklidné pro-
cházce 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? Po-
stupuj v knize podle sebe 
a vytvoř si tak své vlastní 
dobrodružství!

Základní průvodce světem e-sportu vám odhalí všechny špičkové 
turnaje, týmy a tituly, ať už jde o League of Legends, Overwatch, 
Fortnite, nebo FIFA. A aby toho nebylo málo, dovíte se mimo jiné 

spoustu faktů o e-sportech, a to včetně statistik.

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 148 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
64 stran, 194 × 255 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

184 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Deník malého Minecrafťáka: komiks 4

Deník malého Minecrafťáka: 
Kotě z Podsvětí 2

Bojovník Albéric těžce nese svou proměnu. Jako zom-
bie se ale nakonec připojí k týmu dobrodruhů s jediným 
cílem: porazit draka z Konce. Napětí mezi Chroptem 
a Albéricem je obrovské a Minus, Marguerite i Bagel se 
snaží je usmířit. Tváří v tvář drakovi si nakonec musí 
vybrat každý: sjednotit se, nebo prchnout!

Nyní, když Billy ví, že je součástí Proroctví a hraje roli 
v blížící se válce proti Tomu Bez Očí, má jen jeden cíl: 
najít Minuse, aby mu pomohl v jeho pátrání. Malé kotě se 
snaží najít místo mezi členy Ztracené legie a dozvědět se 
více o svých schopnostech. Život v Městečku-Vesnici ale 
rozhodně není tichý a poklidný a na Billyho tak čekají 
mnohá dobrodružství!

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč
cena KMČ

Cube 
Kid

Deník malého minecrafťáka:
komiks • komiks 2 • komiks 3
Vyšlo také:

Deník malého minecrafťáka:
• Kotě z Podsvětí
• komplet 1
• komplet 2

Vyšlo také:

běžná cena:  
169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
169 Kč

239 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl
běžná cena: 790 Kč

629 Kč
cena KMČ
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Zábavné učení

Procvičujeme čtení a psaní

Veselé diktáty a doplňovačky: Hurá do pohádky
(2. třída)

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky

S touto řadou mohou děti procvičovat pravopisné oříšky zábavným 
způsobem ve škole i doma. Obsahuje klíč ke všem cvičením.

Kniha je určena nejmladším žákům přibližně od 7 let a nabízí řadu 
podkladů pro procvičení čtení a psaní. První část knihy se věnuje 
psaní, vnímání tvarů jednotlivých písmen a jejich porovnávání. Při 
čtení se klade důraz na porozumění textu a žáci jsou motivováni ke 
koncentraci pozornosti. Materiály k procvičování jsou pestré po obsa-
hové stránce, snaží se děti zaujmout a doplňují je veselé ilustrace.

První třída děti posune neskutečným 
způsobem, naučí je spoustu nových 
věcí. Děti začnou číst, psát i počítat, 
pracovat s knihami, plnit rozmanité úkoly, zjistí mnoho zajímavého 
o světě kolem sebe. Tento sešit jim proto nabízí možnost zábav-
ným způsobem si procvičit učivo 1. třídy prostřednictvím pohádko-
vě-dobrodružného příběhu, kde své znalosti a dovednosti využijí 

prakticky. Děti projdou pohádkovou zemí s novými 
kamarády, aby společně vyřešili velkou pohádkovou 
záhadu a hezky se přitom pobavili!

Eva 
Mrázková

MIluše 
Jirušková

Aleš 
Čuma

Andrea 
Brázdová

Miroslav 
Růžek

běžná cena: 149 Kč
64 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

119 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 238 × 190 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Cena za jeden díl

Veselé diktáty a doplňovačky:
• Hurá na výlet (3. třída)
• Hurá do kuchyně (5. třída)

Vyšlo také:

běžná cena: 
139 Kč

114 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Zábavné učení

Jarmil 
Vepřek

František 
Brož

Přijímačky s češtinářem:
5. třída • 7. třída • 9. třída

Desetiminutovky: Přijímací zkoušky z češtiny - 5. třída

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 didak-
tickým testem, který má svá specifika – klíčem k úspěchu bývá mimo vědomosti také správný 
a soustředěný přístup k řešení úloh.

Co všechno tě může potkat na přijímačkách? A v jaké podo-
bě? 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 doplňkově i ve formě jiné, ať 
nejsi zaskočen, kdyby cokoli! Pojď na to! Odlišíš spisovné a nespisovné 
tvary slov, určíš mluvnické kate-
gorie sloves, seřadíš texty podle 
dějové návaznosti…?

běžná cena: 199 Kč
88 stran  

210 × 297 mm
měkká vazba  

pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

119 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Desetiminutovky: Zlomky
Násobilka
Shoda přísudku s podmětem
Velká a malá písmena
BĚ, PĚ, VĚ, MĚ…
Vy jm,enovaná slova
Chemie
Vlastivěda - dějepisná část

Vyšlo také:

běžná cena: 149 Kč

119 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ
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Zábava

Vyškrabovací kartičky ZVÍŘÁTKA
V této kouzelné knížečce najdete vše potřebné k výrobě 
kouzelných vyškrabovacích obrázků: 10 barevných karti-
ček, 16 stránek nápadů a návodů, 1 praktické škrabátko 
a 1 šikovnou kapsu na hotové obrázky. Z krásných výrobků 
pak můžeš snadno vytvořit úžasné dárky, originální obráz-

ky, rozmanité cedulky či narozeninová přání pro svoje 
kamarády a rodinu!

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Zábavné učení s JEDNOROŽCI
Čtyři překrásně 
ilustrované stíratel-
né knížky pro kaž-
dodenní zábavné 
učení a procvičová-
ní čtenářských, 
početních, motorických i vizuálních dovedností. 
•  Psaní – až 80 nových slov
•  Tvary – rozeznávání tvarů a procvičování psaní
•  Násobení – násobilka od 2 do 10
•  Spojovačky – dokončování barevných obrázků pomocí 

číslovaných teček 

běžná cena: 269 Kč
72 stran, 150 × 195 mm

box se 4 sešity a fixem
pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

Vyškrabovací kartičky 
RŮŽOVÉ 
TŘPYTKY

Zábavné učení 
• s MOŘSKÝMI PANNAMI • s KOUZELNÝMI ZVÍŘÁTKY
Vyšlo také:

Vyšlo také:

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ
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Holčičiny: Vybarvovací deník 2

Škola hry na zobcovou flétnu 2

Zabav se s tímto cool deníkem a poznej sama sebe. 
Čeká tě spousta vybarvování i zapisování o tom, jaká 
jsi a co máš ráda, ale také přitažlivé testy, horoskopy, 
praktické rady a tvůrčí návody, citáty a nápady, jak 
trávit volný čas o samotě i s přáteli. 
Najdeš zde hodně prostoru pro své 
tvůrčí vyjádření i spoustu 
nevšední inspi-
race.

Druhý díl učebnice pro mírně po-
kročilé hráče (od cca 5 let) na 
sopránovou zobcovou flétnu plný 
notiček, veselých ilustrací a krás-
ných písniček. V každé z 8 kapi-

tol, kterými vás bude provázet roz-
verný skřítek Toník, se vždy nejprve seznámíte 

s novou látkou, kterou si budete 
následně moci procvičit na 
několika vhodných písničkách.

Zábava

Monika Wimberger Devátá 
František Zacharník

Libor 
Drobný

Škola hry na 
zobcovou flétnu 1

Vyšlo také:

běžná cena: 229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 240 × 294 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Polibek v Palm Springs

Frankenstein

P. S. Stále Tě miluju (filmové vydání)

Viktor Frankenstein, posedlý touhou stvořit život, plení hřbitovy, 
aby získal materiál k vytvoření nové bytosti. Tu pak pomocí elektři-
ny probudí k životu. Ale tvor, zbavený lidské společnosti a odvržený 
i samotným Frankensteinem, se rozhodne zničit svého stvořitele 
i vše, co je mu drahé. Mrazivý gotický příběh Mary Shelleyové se 
brzy po svém vzniku stal nejslavnějším dílem hororové literatury na 
světě a dodnes je zdrcují-
cím popisem zkoumání 
hranic lidské tvořivosti.

Sasha je na útěku před virálním videem, jež kdysi natočila. Takže dovo-
lená v Palm Springs se zdá jako ideální plán. Jay plánuje získat pro své 
noviny trhák a stát se opravdovým novinářem. Ale již v letadle do Palm 
Springs se musí mačkat s ostatními, zatímco Sasha dostane jeho 
místo v první třídě. Zřejmě chyba v systému – a antipatie na první po-
hled. O několik nesprávných rezervací a zmatků později si Sasha a Jay 
uvědomí, že vzájemný odpor 
se proměnil v něco zcela 
jiného...

Lara Jean nečekala, že se doopravdy zamiluje do Petera. Vždyť jen 
předstírali, že spolu chodí. Ale v jednu chvíli oba předstírat přestali 
a najednou je Lara Jean zmatenější než kdy dřív a neví, co dělat. 
A pak se do jejího života vrátí jeden kluk, co se jí dříve líbil, a spolu 
s ním i pocity, které k němu cítila. Je možné, aby byla holka zamilo-
vaná do dvou kluků najednou? Půvabné pokračování knihy Všem 
klukům, které jsem milovala 
ukazuje, že láska není nikdy 
jednoduchá, ale že možná  
to ji činí tak úžasnou.

Catherine 
Riderová

Jenny 
Hanová

běžná cena: 229 Kč
304 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 14 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
256 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
248 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

219 Kč 
cena KMČ

Ladislav Nagy 
Mary Shelleyová
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Teen zóna

Můj selfie deníček

Destrukční knížka

Vytvoř si zářivý deníček a navždy uchovej své vzpomínky. 
Zaplň stránky svými nápady, zapisuj si zážitky a přání, 
nalepuj selfíčka a fotky na speciální stránky, které ti umož-
ní přiloženou vyškrabovací tužkou vykouzlit třpytivé rámeč-
ky úžasných tvarů a barev.

Keri Smithová pomohla milionům lidí osvobodit jejich 
kreativitu a nalézt vlastní hlas pomocí interaktivních 
knížek a teď chce to samé umožnit (nejen) mladším 
čtenářům. Další ze série jejích destrukčních knížek vás 
motivuje k tomu, abyste se na čtení podívali novýma 
očima a oslavili nedokonalost v její plné kráse. Začně-
te číst všemi pěti smysly a proměňte knihu po svém! 
A nebojte, bude se vám k tomu hodit i nějaká ta drob-
ná destrukce.

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 190 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

159 Kč
cena KMČ

 kolektiv

Keri 
Smithová

Destrukční
deníček

Vyšlo také:

běžná cena: 149 Kč

79 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
48 stran, 143 × 210 mm

kroužk. vazba, pro děti od 8 let

219 Kč
cena KMČNejzábavnější  

album a zápisník  

s vyškrabováním

Od autorky  
Destrukčního deníku
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Pro šikovné ruce

SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa

Nakresli 50 psů

Úžasná knížka plná zábavných spojovaček ze všech 
koutů naší planety! Spojuj tečky s čísly a objevuj zvířát-
ka pod vodou, v pralese, na pláži, v lese nebo parku. Kreslíš rád 
pestrobarevné ptáky, domácí mazlíčky, podmořské ryby nebo divo-
ké šelmy? V této zajímavé knize potkáš zvířátek mnohem více, 
a navíc se o každém z nich dozvíš něco 
zajímavého.

Nakresli 50 psů je jasný a nenáročný průvodce, 
jak krok za krokem nakreslit nejrůznější psí 
plemena. Snadno pomůže dětem i dospělým 
získat a rozvinout dovednosti a perfektně 
zvládnout kresbu psů. Praktické návody 
usnadní mladým umělcům naučit se kreslit psy 
nejrůznějších ras, jako jsou zlatí retrívři, němečtí ovčáci, malamu-

ti, kolie, jorkšíři a mnozí další. Ať chceme zobrazit 
nejlepšího přítele člověka při hře, v pozorném sedu, 
jak panáčkuje nebo spí, stačí vědět, jak na to, a je to 
snadné!

Jo 
Moon

Lee J. 
Ames

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 210 × 274 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč 
cena KMČ

HIRAMEKI Hele, beránek!
Rádi pozorujete mraky na obloze? Rádi se 
dohadujete, co vám připomínají? Právě pro 
vás jsou tu HIRAMEKI! Roztomilé dokreslo-
vánky, se kterými se mohou malí i velcí vydat 
na úžasný výlet do své vlastní fantazie.

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 160 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ
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Pro rodiče

Lidové tradice pro šikovné ruce

Připravte děti na život

Nechte toho!

Tato kniha vás originálním způsobem seznámí 
s tím, jak v dětech rozvíjet tzv. soft skills, 
tedy základní dovednosti, které jsou po-
třebné pro spokojený život. Je postavena na 
koučovacím a sebekoučovacím principu, 
a proto má velký význam pro rozvoj dětí 
i dospělých. Je plná praktic-
kých nápadů, tipů a původních 
technik, které lze pro rozvoj 
soft skills snadno použít.

Praktický průvodce nejznámějšími českými lidovými svátky, 
tradicemi a obyčeji, který vám však prostřednictvím svých 
stránek nenabídne jen jejich suchý výčet, ale naopak vás 
díky praktickým foto návodům inspiruje k vlastní výtvarné 
či kulinářské tvorbě. Během předjaří si tak hravě vyrobíte 
masopustní masky, v období kolem Velikonoc snadno 
zvládnete pletení pomlázky, po letním slunovratu se pus-
títe do šití kukuřičné panenky 
a o adventu si upečete třípat-
rovou vánočku.

Kniha plná nápadů na aktivity, které snadno 
a rychle připravíte a zabavíte u nich více dětí 
různého věku najednou. Mnoho rodin to zná – v okamži-
ku, kdy se rodiče naučí věnovat jednomu dítěti, se narodí souroze-
nec. Děti jsou najednou v přesile a vzhledem k rozdílnému věku 
mají i rozdílné potřeby. I díky této knize je naučíte pracovat společ-
ně i vedle sebe, předcházet konfliktům. Objevíte společně výhody 
více dětí v rodině, pomůžete 
jim postavit pevné základy 
sourozeneckého vztahu. Od 
autorky knihy Nezlob.

Hana Vykoupilová 
Helena Zítková

Leona 
Šťávová

běžná cena: 269 Kč
144 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba

219 Kč 
cena KMČ

Tereza 
Příkazská

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

měkká vazba

239 Kč 
cena KMČ
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Pro dospělé

Můj první kurz léčivých rostlin

Rodina jako tým

3 v 1: Matka roku 2022

Nejen firmy a sportovní kluby potřebují k úspěchu spokojené týmo-
vé hráče, smysluplnou misi a inspiraci. Skvělé týmy můžete budo-
vat i se svými nejbližšími! Uznávaní lektoři Jan Mühlfeit a Kateřina 
Krůtová přinášejí ucelený pohled na nové způsoby vzdělávání, 
sebepoznání, práci s emocemi, komunikaci napříč generacemi 
a další rodinné aspekty. Vytvořte fungující rodinu, ve které je každý 
člen důležitý a z níž mo-
hou děti získat základ 
pro celý život.

Renomovaná specialistka na léčivé rostliny Ursel 
Bühringová z Freiburské školy léčivých bylin v knize 
zprostředkovává důležité základy znalostí o léčivých 
rostlinách a jejich použití pro děti a dospělé. Kdo se 
zajímá o rostlinné léčivé prostředky a chtěl by si vy-
tvořit malou domácí lékárničku pro léčbu a prevenci, nalezne 
recepty, tipy a kúry z přírodního léčitelství na všechny běžné potíže. 
Uvedeny jsou i portréty nej-
důležitějších 24 léčivých 
rostlin.

Mlíčko, odsávačky, plenky, prdíky, období vzdoru, puberta… Taky 
vám z toho už hrabe? Trio 3v1 dá vašemu životu ve stínu dětí nový 
rozměr. Matkou roku se můžete stát i vy – stačí si pořídit tenhle 
diář. Hoďte se do pohody s pořádnou dávkou hlášek, fotek a tipů 
od novopečených matek 3v1. Svěřte děti a chlapa do péče své 
tchyně a užijte si volnou jízdu! 
A pokud zrovna neřešíte mami-
-mimi témata, nevadí, být nad 
věcí se hodí každé z nás.

Kateřina Krůtová-Novotná 
Petra Kryštofová 
Jan Mühlfeit

Veronika Arichteva

Monika Pártlová

Nikol Štíbrová

Ursel 
Bühringová

běžná cena: 399 Kč
176 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro dospělé

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
160 stran, 170 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 15 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
264 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 15 let

299 Kč 
cena KMČ
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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 Podzim 2021
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

otoč

3 v 1: Matka roku 2022 299
Anička a její kamarádky 199
Anička na horách 199
Anička v Austrálii 199
Anička v zahradě 139
Anička ve městě 199
Animal Crossing - New Horizons 184
Animalium 399
Arnošt Goldflam: Strašidelné Brno 239
Ať žijí štěňata: Bářin velký den 159
Ať žijí štěňata: Bišonek hledá domov 159
Ať žijí štěňata: Chyťte Harryho! 159
Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? 139
Ať žijí štěňata: Miky detektivem 139
Ať žijí štěňata: Pozor na Cvrčka! 159
Ať žijí štěňata: Rita pomáhá 89
Atlas ohrožených živočichů 319
Atlas psů pro děti 279
Babka z domku a kuří nožce 239
Bagry, traktory a popelářské vozy 219
Botanicum 399
Bylo nás pět 199
Co se děje na pařezu 159
Cristiano Ronaldo 139
Čekání na Vánoce 239
Deníčky jednorožce: Duháčkův nový kouzelný kamarád 184
Deník malého Minecrafťáka komplet 1 629
Deník malého Minecrafťáka komplet 2 629
Deník malého Minecrafťáka: komiks 139
Deník malého Minecrafťáka: komiks 2 139
Deník malého Minecrafťáka: komiks 3 139
Deník malého Minecrafťáka: komiks 4 139
Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 239
Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2 239
DESETIMINUTOVKY. BĚ, PĚ, VĚ, MĚ... 119
DESETIMINUTOVKY. Chemie 119
DESETIMINUTOVKY. Násobilka 139
Desetiminutovky. Přijímací zkoušky z češtiny – 5. třída 119
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku s podmětem 119
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena 119
Desetiminutovky. Vlastivěda – dějepisná část 139
DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova 119

DESETIMINUTOVKY. Zlomky 119
Destrukční deníček 79
Destrukční knížka 159
Devatero pohádek 199
Devět malých zahradníků 219
Dinosaurium 399
Divadélko od vedle 239
Divočarka: Dcera krve 199
Divočarka: Krev nepřítele 199
Divočarka: Pomsta chiméry 199
Divočarka: Poselství poštolky 199
Divočarka: Vrativec 239
Dobrou noc, sladké sny 319
Doktor Proktor a konec světa. Možná... (3) 279
Doktor Proktor a prdicí prášek (1) 239
Doktor Proktor a vana času (2) 279
Doktor Proktor a velká loupež zlata (4) 279
Dusty: Kamarádi navždy 184
Dusty: Nebezpečné prázdniny 199
Dusty: V nebezpečí 184
Dusty: Velký hrdina 199
Dusty: Vrať se domů! 184
Dusty: Zázrak o Vánocích 199
E-sporty - 100% neoficiální průvodce 199

Everest: Pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho  
a Tenzinga Norgaye 319

Florbalový zápisník 159
Fotbalový král 199
Frankenstein 219
Fungarium 399
Gamebook: Minecraft – dobrodružství v ruinách Komoriom 159
HIRAMEKI Hele, beránek! 184
Hledej s Bětkou 199
Holčičiny - Vybarvovací deník 2 199
Jak jela mašinka pro brambory 104
Jak vycvičit draka - Úplný filmový průvodce 219
Jaro je tu! S Luckou, Jendou a Martínkem 239
Josífkův pekelný týden 199
Juliette v New Yorku 159
Juliette v Paříži 199
Kalendář malého poseroutky 2022 184
Klasické české pohádky 239

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

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.

Kočičí válečníci: Nové proroctví (4) – Záře hvězd 219
Kočka vs pes 279
Kouká roura na kocoura 219
Kouzelná folie JEDNOROŽCI 199
Kouzelná folie MOŘSKÉ PANNY 199
Kouzelná fólie OBLÉKNI SI PANENKU 199
Kouzelná folie ZVÍŘÁTKA 199
Král medvědů 239
Kreslené vtipy pro děti 139
Kreslené vtipy pro děti 2 154
Krtek a autíčko 154
Kurz přežití pro děti 239
Kvak a Žbluňk se bojí rádi 159
Lama družičkou 199
LEGO® Dots Šifrování s přáteli 239
LEGO® Harry Potter™ Jde se hrát famfrpál! 159
LEGO® Harry Potter™ Kouzelný bradavický zápisník 239
Lidové tradice pro šikovné ruce 219
Logopedické deskové hry 199
Malované logopedické pohádky 199
Malý Mikuláš: původní komiks 199
Marvel Studios: Encyklopedie postav 319
Marvel: Kniha plná faktů 184
Mia a svět 239
Míša a její malí pacienti: Setkání v horách 159
Mops dýní 199
Mops jednorožcem 199
Mops mořskou vílou 199
Morčák Pip a spol. 239
Můj koňský deníček 199
Můj první kurz léčivých rostlin 279
Můj selfie deníček 219
Můj tajný deník 184
Myška a pohádková polívka 154
Nakresli 50 psů 159
Nechte toho! 219
Nejnebezpečnější zvířata světa 219
Největší tajemství Leopolda Bumbáce 239
Nevěřte slepicím 219
O malé Aničce 199
Oříškový podzim s Luckou, Jendou a Martínkem 239
P. S. Stále Tě miluju (filmové vydání) 184
Pavoučí prázdniny 229
Pes nám spadla 209
Planetarium 399
Po vlastních po vlasti 219
Polibek v Palm Springs 219
Pověsti o zámcích 199
Procvičujeme čtení a psaní 199
Přijímačky s češtinářem – 5. třída 159
Přijímačky s češtinářem – 7. třída 159
Přijímačky s češtinářem – 9. třída 159

Připravte děti na život 239
Příšerné zlobilky 199
Ptáci našich lesů 299
Ptáci volné přírody 299
Ranč Jabloňový květ: Hanka a Pinto 179
Real Terysa 319
Robinson Crusoe 239
Rodina jako tým 299
Rošťák Oliver 199
Říkali mi Leni 184
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola 199
Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě 199
Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly 219
Sesterstvo ve Snové říši 199
Sísa Kyselá 159
SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa 184
Škola hry na zobcovou flétnu 184
Škola hry na zobcovou flétnu 2 184
Školní deník malého poseroutky 199
Šťastné příběhy z Čumákova 219
Tajuplný svět bakterií 239
Terčin zvířecí svět 239
Tlapková patrola – 1001 samolepek 159
Tlapková patrola ve filmu – Hádanky se samolepkami 79
Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky 159
Už vím proč 239
V lese 239
Valentýnka a daleké kraje 199
Valentýnka a narozeniny 159
Valentýnka a pradávné poklady 199
Valentýnka a veterinární ordinace 159
Ve staré cihelně se svítí 219
Velká kniha letadel, lodí a raket 239
Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků 239
Veronika a srdíčka pod lavicí 199
Veronika a srdíčka v deníku 199
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá do kuchyně (5. třída) 114
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá do pohádky (2. třída) 119
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá na výlet (3. třída) 114
Všestranná příprava do školy 279
Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty 199
Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY 199
Vyškrabovací kartičky ZVÍŘÁTKA 199
Z deníku kocoura Modroočka 199
Zábavné učení s JEDNOROŽCI 219
Zábavné učení s KOUZELNÝMI ZVÍŘÁTKY 219
Zábavné učení s MOŘSKÝMI PANNAMI 239
Zápisník fotbalisty 119
Zvířat plná kniha 319
Zvířata našich lesů 299
Zvířata ze safari 299



Real Terysa

Marvel: Kniha plná faktů

Marvel Studios: Encyklopedie postav

Ze které planety pochází Groot? Kdo naučil Doctora Strange mys-
tickým 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

Jsem Terysa, youtuberka a tiktokerka, ale taky úplně normální holka 
se všemi radostmi a starostmi, co můžete v patnácti mít. Chcete 
zjistit, jak mi sociální sítě obrátily život naruby, čemu se věnuju, když 
zrovna nenatáčím videa, a jak si plním své sny? Zvu vás na skvělou 
jízdu plnou zážitků a inspirace, ale taky sushi, duchů a slizu, během 
které se o mně dozvíte naprosto všechno. Samozřejmě s humorem, 
který ke mně patří. Tak 
pěkné počteníčko!

Setkejte se s hrdiny a padouchy filmového 
světa studia Marvel. V této unikátní knize 
najdete fascinující fakta o svých oblíbených 
postavách ze všech strhujících filmů studia 
Marvel© – od všech členů týmu Avengers 
až po zlověstného Dormammu!

běžná cena: 399 Kč
176 stran, 183 × 203 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 599 Kč
328 stran, 170 × 260 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

479 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
296 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ

Tereza 
Kovářová

Melanie 
Scott

Adam 
Bray
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Kalendář malého poseroutky 2022
V jedinečném dvanáctiměsíčním 
nástěnném kalendáři s klasickými 
kresbami Jeffa Kinneyho na foto-
grafickém pozadí najdete všechny 
své oblíbené postavy. Bonus: Přes 
čtyřicet poseroutkovských samole-
pek, kterými 
si snadno 
připomenete 
narozeniny, 
návštěvy u lé-
kaře i mimo-
školní činnosti.

běžná cena: 229 Kč
24 stran, 300 × 300 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

Jeff 
Kinney
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Kreslené vtipy pro děti 2
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem. Věděli jste, 
že během smíchu se mozku dostává až 5× více kyslíku než 
při obvyklém dýchání a dochází při něm k dokonalé syn-
chronizaci mozkových hemisfér? Doporučujeme tedy číst 
tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to pak 
bude víc myslet.

Zuzana 
Neubauerová

Mirek 
Vostrý

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ

Kreslené vtipy pro děti
Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty

Školní deník 
malého poseroutky

Vyšlo také:

Vyšlo také:

běžná cena: 249 Kč
199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ
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