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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. 21 a předejte ji prostřednictvím dětí 
do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti 
spolupráci s Knižním klubem Fragment. 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 KKFJARO22 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 zadání slevového kódu. Kód má platnost 
od 1. 3. do 31. 3. 2022. Knihy expedujeme do vyprodání zásob.

199,–15
9,–

ONDRA A KOUZELNÝ 
OBRAZ
Pohádkové vyprávění o tom, že na pohled oby-
čejné věci mohou ukrývat nejedno tajemství.
Ondra právě oslavil páté narozeniny a od dědeč-
ka dostal vlastnoručně namalovaný obraz. Všem 
se moc líbí a děda tvrdí, že je také kouzelný. On-
dra tomu nechce uvěřit, když si ho ale před spa-
ním znovu prohlíží, stane se zázrak. Ondra se 
ocitne v úplně jiném světě. Podívá se na Klobou-
kovou horu, navštíví skřítky tušílky, a dokonce se 
setká s  mocným Vodopánem. Především však 
najde dobré přátele, kteří ho pokaždé zavedou 
za úžasným dobrodružstvím.

Věk: 5+, 160 x 230 mm, váz., 80 str.

249,–19
9,–

NOVÉ BYLINKOVÉ 
POHÁDKY
Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí stra-
šidla, vodníci, skřítkové, meluzíny, princezny i králo-
vé, kde dobro vítězí nad zlem a být čestný se vyplácí. 
Do příběhů se nám tu za-
motají známé bylinky jako 
například šafrán, dobro-
mysl, zlatobýl, devětsil ne-
bo třeba hluchavka. Vlíd-
né pohádkové příběhy 
s  poučením a  spoustou 
obrázků.

Věk: +, 210 x 275 mm, váz., 120 str.

VELIKONOCE – 
HISTORIE, ZVYKY, 
TRADICE
Velikonoce – pro někoho svátky jara, pro jiného nej-
významnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Jaká 
je historie Velikonoc? Jak 
je slavili naši předkové 
a jaké zvyky a tradice do-
držovali? Jaké pokrmy se 
tradičně na Velikonoce 
připravovaly a  někde 
i dodnes připravují? Jaké 
pověry a  pranostiky se 
k  těmto svátkům vážou? 
Jak se tyto svátky slaví ve 
světě? Jak ovlivnily čes-
kou literaturu? Odpově-
di najdete v  této bohatě 
ilustrované knize.

LIDOVÉ PÍSNIČKY 
S PIÁNKEM – JOSEF LADA
Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové písničky.
Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových písniček 
s notami a piánkem, na kte-
rém si je můžete sami za-
hrát! A kdyby vám to nešlo, 
piánko je přehraje za vás.

Věk: 4+, 240 x 294 mm, leporelo, 26 str. Věk: 5+, 170 x 243 mm, váz., 72 str.

249,–19
9,–

399,–31
9,–

Také vyšlo:

KRÁSNÁ ČESKÁ 
ŘÍKADLA – JOSEF LADA

299,–239,–



BARUNKA 
Z BORŮVKOVÉHO 
STATKU
Seznamte se s  Barunkou a  jejími kamarády 
z  Borůvkového statku  – jezevčíkem Punťou, 
kočičkou Adélkou a kozlíkem Lojzíkem. Každý 
den zažívají úžasná dobrodružství a o své zá-
žitky se moc rádi podělí.
Jste zvědaví, kdo straší na zahrádce? Jak do-
padne záchranná akce na pomoc kocourkovi, 
který uvízl na stromě? Nebo jaké překvapení 
pro Barunku připravili maminka s tatínkem?
Tak přijměte pozvání, na statku už vás čekají.

Věk: 5+, 160 x 230 mm, váz., 64 str.

249,–19
9,–

Věk: 5+, 210 x 297 mm, brož., 112 str.

UČEBNICE DOBRÝCH 
MRAVŮ
Slušnost a  zdvořilost nejsou žádné 
čáry. Poprosit a  poděkovat přeci 
zvládne každý, řeknete si. Ale platí to 
opravdu pro všechny? Po přečtení 
této knížky tomu tak jistě bude!
Interaktivní učebnice je totiž plná 
úkolů, kvízů a hádanek, pomocí kte-
rých si děti osvojí vše, co potřebují 
znát a  umět. Za plnění úkolů budou 
odměněny hvězdičkami a  na konci 
knihy mohou dokonce získat „Hvěz-
dičkovou maturitu“.

249,–19
9,–

1Věk: 7+, 160 x 230 mm, váz., 112 str.

TAJEMSTVÍ 
ZTRACENÝCH 
KOČEK
Jako první se ztratila Rézinka. Brzy po ní 
zmizely i  další kočky… a  pak se zase 
objevily. Sáře, Filipovi a  Vojtovi nedá 
tato záhada spát, a  tak se rozhodnou 
Rézinku sledovat. Zjistí, že všechny koč-
ky z  městečka jsou jakousi magickou 
silou přitahovány na jediné místo, kde 
pak záhadně mizejí. Kdo je tam láká? 
Jak to dělá? A proč 
přicházejí zpět 
unavené?
Dětem se to vůbec 
nelíbí. Je čas vymy-
slet záchranný plán!

DRAČÍ NEZBEDOVÉ 
JDOU DO ŠKOLY
Draci Chrlík a  Šupinka se v  rodině Avy 
a Jacka dokonale zabydleli. Teď na ně če-
ká další výzva – škola!
Děti jsou nadšené, že mohou do školy lé-
tat, dráčci se zas těší na hodiny plné her 
a  zábavy. Někteří dračí spolužáci však 
nejsou zrovna přátelští. Navíc je potřeba 
během vyučování dodržovat pravidla 
a  zlobení není dovoleno. Způsobí Chrlík 
se Šupinkou ve škole další pohromu?

Věk: 5+, 128 x 198 mm, váz., 208 str.

249,–19
9,–

269,–21
9,–

249,–19
9,–

Také vyšlo:

DRAČÍ 
NEZBEDOVÉ 
TROPÍ NEPLECHU

Etiketa hrou
pro malé děti



ČTEME S RADOSTÍ –
ČÁRY, MÁRY, KŮŇ
Možná tomu úplně nevěříte, ale je to tak: Přání 
se plní, doopravdy! A  to bohužel i  ta, která 
jsme si zas až tolik nepromysleli, a  která nás 
dokážou pořádně zaskočit. Jako třeba Julii. 
Dlouho snila o tom, že bude mít opravdového 
koně. Poté, co se ale jednoho krásného rána 
objevil u ní v pokojíčku, z  toho byla pořádně 
paf. Co bude dělat s  koněm v  paneláku? To 
bude pěkná pohroma. Nebo spíš legrace?

ČTEME SAMI – 
GENETICKÁ METODA –
JAK SE CHTĚL ČARODĚJ 
STÁT KOUZELNÍKEM
Rodiče zapsali Kvída do prázdninové školy pro ča-
roděje, kde se má učit, jak škodit lidem. Kvído však 
nechce být čaroděj, ale kouzelník jako jeho děde-

ček, a  kouzly pomáhat. Co se 
z něj nakonec stane?
Vyprávění doplněné krásnými 
ilustracemi je šité na míru začí-
najícím čtenářům, kteří se učí 
číst genetickou metodou. Kni-
ha má velká písmena a  jedno-
duché věty usnadňují první samostatné pokusy o čtení.

ČTEME S OBRÁZKY – 
ČARODĚJNICE LEXA 
A SPLAŠENÁ HŮLKA
Čarodějnice Lexa vaří svoji oblíbenou dýňovou 
polévku. Dnes se jí ale vůbec nic nedaří. Nej-
dřív jí do polévky spadnou začarované houby 
a  potom se splaší i  její kouzelná hůlka. Ani 
u kouzelníka Vika není všechno tak, jak má být. 
Jak tyto zmatky dopadnou?

Pro všechny předškoláky a  prvňáčky, kteří se 
učí číst genetickou metodou.

ČTENÁŘSKÝ SYSTÉM NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 64 str.

2

Věk: 7+, 170 x 220 mm, váz., 80 str.

229,–18
4,

–
229,–18
4,

–

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 64 str.

ČTEME SPOLU –
JAK JANIČKA 
ZACHRAŇOVALA 
KOUZELNOU ŘÍŠI
Čarodějnický učeň Matěj tomu dal. Ve 
vzteku pronesl kouzelné zaklínadlo a  na 
smrku teď rostou meruňky, okurky jsou 
růžové a  jahody modré. Skřítek Karotka 
se proto vypraví do světa lidí hledat 
pomoc. Dokážou holčička Janička spolu 
s kočkou Amálkou Matěje najít a přesvěd-
čit ho, aby kouzlo zrušil?

Knížka pro společné čtení 
dětí a  rodičů. Část vyprá-
vění je přizpůsobena začí-
najícím čtenářům. Příběh 
doprovází velké množství 
krásných ilustrací.

229,–18
4,

–

Věk: 4+, 205 x 288 mm, váz., 56 str.

Také vyšlo:

ČTEME SAMI – JAK SE CHTĚL 
ČARODĚJ STÁT KOUZELNÍKEM

229,–18
4,–

Pracovní listy 
zdarma ke stažení 

na www.kmc.cz

229,–18
4,

–



DISNEY – USÍNACÍ 
SBÍRKA POHÁDEK
Přečtěte si o nočních dobrodružstvích, která zažívají 
hrdinové od Disneyho a Pixaru! S malou mořskou ví-
lou Ariel prozkoumáte tajuplná světla na dně oceánu, 
vydáte se pozorovat hvězdy s  kolouškem Bambim, 
pomůžete hračkám 
zachránit ztracené-
ho kovboje Woo-
dyho nebo objeví-
te kouzlo táboření 
s  myšákem Mic-
keym. Vychutnejte 
si krásné chvíle 
u pohádek na dob-
rou noc a proměň-
te usínání v nejkrás-
nější okamžiky 
celého dne.

BING – POHÁDKY 
NA DOBROU NOC
Bing se zrovna chystá do postýlky. Vy určitě 
taky. A  co je lepší než poslechnout si před 
usnutím několik příběhů, které zažil se svými 
kamarády? Každý den přece přináší něco za-
jímavého! Poznávat všechno nové… to je 
Bingův svět.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – 2 NOVÉ PŘÍBĚHY –
JEDNOROŽEC PRO OLAFA, 
PŘEKVAPENÍ NA MÍRU
V  prvním příběhu se Olaf zamiloval do knihy 
o bájných jednorožcích. A hned se je vydal hle-
dat. Kam jinam než do Kouzelného lesa? Podaří 
se mu tajemná stvoření objevit?
Ve druhém příběhu se dozvíte, jak se Olaf se 
Svenem vystrojili na velkou královskou slavnost. 
Přesvědčte se, že se v módě rozhodně nenecha-
li zahanbit!

Věk: 3+, 216 x 220 mm, váz., 112 str. Věk: 5+, 216 x 285 mm, váz., 48 str. 3

349,–279,–

249,–19
9,–

Věk: 3+, 170 x 238 mm, váz., 376 str.

365 POHÁDEK 
DO POSTÝLKY
Přečtěte si každý den jednu zábavnou pohádku na 
motivy filmů společnosti Disney!
Navštivte s námi znovu známé světy princezen, korá-
lových rybek, závodních 
aut, příšerek, hraček, 
kamarádů z  Kačerova 
a  mnoha a  mnoha dal-
ších!

KAČEŘÍ PŘÍBĚHY – VELKÁ 
KNIHA ZÁBAVY
Kamarádi z Kačerova se k vám řítí s energií sobě vlast-
ní a  připravili si pro vás knihu plnou akce! Na jejích 
stránkách najdete dobrodružné a vtipné komiksy, zá-
bavné úkoly, hádanky, 
křížovky a  doplňovač-
ky. Nudit se určitě ne-
budete!

Věk: 6+, 210 x 270 mm, brož., 112 str. Věk: 4+, 222 x 233 mm, váz., 272 str.

449,–35
9,–

399,–31
9,–

299,–239,–



5MINUTOVÉ MARVEL 
PŘÍBĚHY
Přidejte se k nejmocnějším hrdinům v marvelov-
ském vesmíru, kteří se spojili, aby chránili svět 
před těmi nejnebezpečnějšími nepřáteli, jaké si 
dokážete představit. Opět potkáte své oblíbe-
né hrdiny v  napínavých příbězích, které zvlád-
nete přečíst nahlas za pouhých pět minut!

OD POHÁDKY 
K POHÁDCE – 
TLAPKOVÁ PATROLA
Tlapková patrola je parta obětavých štěňat, kte-
rá zachraňuje pobřežní městečko Adventure Bay 
před zkázou a prožívá při tom různá dobrodruž-
ství. V  této knížce si můžete přečíst, jak tlapky 
slavily narozeniny, jak 
hledaly poklad pirátů 
nebo jak zachraňovaly 
malou kočičku.

AUTA – NÁVRAT DO 
KARDANOVÉ LHOTY
Dnes je sice Blesk McQueen legendou zá-
vodních okruhů, ale nezapomíná na své 
staré přátele, na které se může vždy s důvě-
rou obrátit. Vydejte se spolu s  ním do za-
padlého městečka, kde najdete ta nejlepší 
auta na světě!

Věk: 6+, 160 x 230 mm, váz., 72 str.

119,–99,–

Věk: 4+, 200 x 270 mm, váz., 192 str.

349,–279
,–

199,–15
9,–

4

Věk: 4+, 240 x 228 mm, váz., 128 str.

TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ –
O MAŠINCE 
TOMÁŠOVI 6
Hu-húúú! Užitečné mašinky jsou už znovu 
tady a chtějí se s vámi podělit o dalších pět 
příběhů, které zažily na ostrově Sodor. Jejich 
hrdiny jsou tentokrát lokomotiva s  úzkým 
rozchodem kol Peter Sam, Stepney, mašinka, 
co se jednou v noci málem ztratila, namyšle-
ný vrtulník Harold, parní lokomotiva Emily 
a  také stará modrá 
mašinka Edward, 
která je nejdřív ostat-
ním pro smích, ale 
nakonec celému So-
doru ukáže, že ještě 
zdaleka nepatří do 
starého železa.

Věk: 4+, 200 x 270 mm, váz., 76 str.

Také vyšlo:

TLAPKOVÁ PATROLA MEGAOMALOVÁNKY – 
TLAPKY, DO CENTRÁLY!

SLEVA 30 % SLEVA 30 %

199,–13
9,–

299,–209,–



LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – 
ZAJÍMAVOSTI O ČESKÉ 
REPUBLICE
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky 
a  k  tomu navíc spousta zajímavostí o  České re-
publice. Víš, na kterém místě nejvíc fouká a který 
hrad postavili templáři? Pokud ne, je čas se to 
dozvědět. Roztoč mozkové závity a  pusť se do 
toho!
Hesla v  křížovkách vycházejí z  unikátního dět-
ského křížovkářského slovníku, který byl vytvo-

řen ve spolupráci s  pedagogy 
českých základních škol a  zo-
hledňuje slovní zásobu žáků 
1. stupně ZŠ.

JÓGÁTKY
Jóga je starý filozofický systém pocházející 
až z Indie. Zní to moc složitě? Jógátky – ne-
boli pohádky na motivy jógy  – ti principy 
jógy představí tak, že je pochopíš úplně 
snadno. Ideální pro hloubavé děti i  jejich 
rodiče!
Všechny pohádky doplňují návody na jógo-
vé cviky, které zahrnují metody koncentra-
ce, relaxace, protažení těla, zklidnění mysli 
či meditace.

Věk: 5+, 170 x 240 mm, váz., 80 str.

Také vyšlo:

JÓGÁTKY –
 CESTA NA HORU SRDCE
 JÓGÁTKY (AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

249,–19
9,–

Věk: 8+, 164 x 230 mm, brož., 64 str.

89,–74
,–

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ 
ZOO – ZTŘEŠTĚNÉ SLŮNĚ
V  Záchranné zoo strýčka Horáce mají nový přírůstek. 
Sloník Bertík je do všeho hrr a  zastavit ho nedokáže 
Ema, natož jeho dospělý kamarád, slon Oskar. Když 
přímo před Eminýma očima skočí Bertík do hrošího je-
zírka a uvízne v bahně, začne jít do tuhého. Dokáže Ema 
slůně z téhle bryndy vytáhnout?

5

89,–74
,–

Také vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – 
VTIPY

199,–15
9,–

Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 112 str.

Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
 ROZTOMILÁ LAMA
 OSAMĚLÉ LVÍČE
 SNAŽIVÝ MEDVÍDEK
 OSPALÁ SOVIČKA

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

SLEVA 40 %

229,–13
9,–

199,–15
9,–



DĚTSKÝ 
ILUSTROVANÝ 
ATLAS SVĚTA
Vydej se na poznávací cestu kolem světa!
Kterému státu se přezdívá „Země bílého slo-
na“? Jakou řečí se mluví v Latinské Americe?
Který světadíl je nejmenší?
Bohatě ilustrovaný atlas tě postupně prove-
de po všech kontinentech. Poznáš jejich kra-
jinu, podnebí nebo průmysl a zjistíš, kteří ži-
vočichové v  dané oblasti 
žijí a co se tam pěstuje.
S tímto atlasem se ve světě 
ani v zeměpise neztratíš!

Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

Věk: 6+, 210 x 297 mm, brož., 32 str. Věk: 7+, 240 x 305 mm, váz., 64 str.

KLASICKÉ ČESKÉ 
SKLÁDAČKY 
Z PAPÍRU
Přehledné návody krok za krokem!
Složit z papíru lodičku, šipku nebo čepici je 
jednoduché. Nevíte, jak na to? Nebo jste to 
trochu zapomněli? Nevadí! Poradíme vám 
a  připomeneme ty nej-
známější skládačky. Při-
dáme i další, jako napří-
klad prasátko, pejska, 
nebo třeba i čerta.

89,–74
,–

249,–19
9,–

6

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA – 
MYŠKA MÍŠA
Myška Míša dostala důležitý úkol. Měla obstarat něco pro svoji ma-
minku, jenže co to bylo? Tuší, že to začínalo na písmeno Z. Šlo o zi-
molez, květy zběhovce, nebo snad motýla zavíječe? Snad jí nový 
kamarád čmelák Bzuk pomůže rozpomenout se!

Také vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
 PONÍK PÁJA
 SRNEČKA SISI
 PEJSEK PUNTÍK
 JEŽEČEK JÁJA

199,–15
9,–

199,–15
9,–

169,–13
9,–

199,–15
9,–

149,–11
9,–

149,–11
9,–

Laskavý příběh pro nejmenší 
čtenáře o tom, že pomáhat 

je krásné

Také vyšlo:

BEZVA HRY A ROŠŤÁRNY
PRO KLUKY A HOLKY



Věk: 7+, 145 x 205 mm, váz., 64 str.

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY – 
NÁLADA POD PSA
Roxburskému psímu klubu se skvěle daří. No-
vých zájemců je stále víc a Saša začíná mít po-
cit, že je toho na ni nějak moc. Čas, který dřív 
trávila spolu s Kim, Taylor a Bri v parku se psy, 
teď věnuje zvedání telefonů a  odpovídání na 
e-maily. Nepřijde jí fér, že pro klub dělá víc než 
ostatní, a začne to dávat najevo. Napětí roste 
a  nálada je pod psa. Ustojí kamarádky tuto 
krizi, nebo se jejich přátelství a spolu s ním i psí 
klub rozpadnou?

FOTBALISTI ZE ZRŮDIC
Ben se chtěl stát členem FC Rudozub, ale stej-
ně jako Ondru Kulína ho nepřijali. Ondra ale 
není jen tak obyčejný kluk  – je to upír. A  má 
další podivné kamarády, kteří chtějí hrát fotbal, 
stejně jako on a Ben. A  tak založí vlastní muž-
stvo!
Co na tom, že Ondra se na slunci rozpadá na 
prach, vlk Olda neumí ovládnout svůj vztek 
a dvojčata Potvůrkovic míč spíš zbaští, než by 
ho napálila do brány. Šance, že to Rudozubu 
pořádně natřou, nikdy neumírá!

Věk: 10+, 129 x 193 mm, váz., 200 str.

249,–19
9,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY – 
NOVÁ ČLENKA SMEČKY

7

Věk: 7+, 216 x 276 mm, váz., 56 str.Věk: 6+, 216 x 276 mm, váz., 48 str.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – 
PRO DĚTI
Staré pověsti české by měl znát každý kluk či holka. 
Příběhy jsou převyprávěny tak, aby jim s  pomocí 
krásných ilustrací porozuměli úplně všichni.
A jaké příběhy vás čekají?
O praotci Čechovi
Libuše a Přemysl
Dívčí válka
O Horymírovi
Silák Bivoj
… a mnoho dalších.

PANOVNÍCI ČESKÝCH 
ZEMÍ – PRO DĚTI
Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznam-
nější panovníky naší země, o kterých se učí ve 
škole. Dozvíte se například:
– jakou přezdívku měl v Čechách Zikmund; 
–  že Rudolf II. miloval tajemství astrologie, 

alchymie a magie, a zjistíte, s kým se nesnášel 
a kdo ho chtěl zbavit vlády;

–  v kolika letech nastoupil na trůn 
Jan Lucemburský;

–  že Marie Terezie byla jedinou ženou, 
která panovala Českému království,

… a mnoho dalších zajímavostí

229,–18
4,–

269,–21
9,–

249,–19
9,–

179,–14
4,–

Také vyšlo:

STARÉ ŘECKÉ BÁJE 
A POVĚSTI – PRO DĚTI

Také vyšlo:

PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ 
(AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

199,–99,–
SLEVA 50 %

Tento fotbalový komiks udělá 
knihomola z každého, pro koho 

je čtení otrava!

Čte: Vladimír Brabec



169,–13
9,–

Věk: 7+, 130 x 200 mm, váz., 96 str.

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO 
HÁJKU – VEVERKA 
A MOŘSKÁ PANNA
Pokaždé když sourozenci Tom a Molly navští-
ví svoji babičku, zažijí něco mimořádného. 
Aby také ne, vždyť bydlí jen kousek od ma-
gického místa, kde se pořád něco děje.
Poté co se dětem podaří zachránit uvězně-
nou veverku, potkají smutnou mořskou pan-
nu, která přišla o svůj kouzelný hřeben. Do-
kážou ho děti s  pomocí své nové rezavé 
kamarádky najít?

199,–15
9,–

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO HÁJKU – 
SRNEČEK A DRAK

ALEA – DÍVKA MOŘE: 
PÍSNIČKA PRO 
GILFY – PRO 
ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE
Příběh o Alee, dívce moře, napsaný na míru 
začínajícím čtenářům!
Alfa Cru složili písničku pro podmořský 
svět. Jak ale zařídit, aby ji uslyšeli Gilfové – 
magické bytosti, které žijí na dně moře? 
Hudbu milují a  bez ní je jim smutno. Alea 
a její kamarádi netuší, kde leží jejich město 

ani jak pod vodu melodii 
písničky dostat. Najde se 
někdo, kdo jim poradí?

8

Vyšlo také:

ALEA – DÍVKA MOŘE: KOUZLO 
VODNÍCH PANEN – PRO 
ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE

Věk: 7+, 160 x 230 mm, váz., 64 str. Věk: 7+, 145 x 205 mm, váz., 64 str.

MŮJ BÁJEČNÝ 
TÝDEN –
DOBRODRUŽSTVÍ 
NA STATKU
Nauč se dny v týdnu, jako když poník cvá-
lá! Sedm dní, sedm krásných příběhů.
Na statku Blatouch se pořád něco děje. 
V  pondělí stájník Oskar zjistí, že kobylka 
Fanny neprojde dveřmi na dvůr. V úterý na 
statek přibude nový přírůstek. Ve středu 
Lasse zjistí, že jízda na koni je i pro kluky, 
a  ve čtvrtek se děti na hodině jezdectví 
poučí, že pýcha předchází pád. Chcete se 
dozvědět, co se odehraje v pátek, sobotu 
a v neděli? Tak se pusťte do čtení.

229,–18
4,–

199,–99,–

SLEVA 50 %

Věk: 7+, 253 x 240 mm, váz., 112 str.

PŘÍRODA OD JARA 
DO ZIMY
Věděli jste, že matka příroda, stejně jako 
my lidé, velmi pečlivě hlídá čas? Kdy odlé-
tají stěhovaví ptáci? Co se děje v  zimě 
v  lese? A  kdy se seče louka? Vydejte se 
s námi na procházku a naslouchejte tikání 
hodin, kterými se příroda řídí. Nahlédne-
me pod zem, mezi stébla trávy, vyšplháme 
do korun stromů a  nakoukneme do pta-
čích hnízd. Poznáme, jak spolu zvířata 
a rostliny během roku spolupracují a jaký-
mi proměnami příroda prochází.

299,–14
9,–

SLEVA 50 %

269,–21
9,–



KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO – 
ZABLÁCENÉ TLAPKY
Kouzelné štěňátko opět zasahuje!
Beth si letošní prázdniny vůbec neužívá. Tráví 
je na farmě u  své tety a  strýčka, společně se 
svým protivným bratrancem. Ten ji neustále 
škádlí a vymýšlí různé léčky. Všechno se změní, 
když se objeví Hrom, černobílé štěňátko se 
zářivě modrýma očima. Spolu s ním totiž zažije 
úžasné dobrodružství!

STRAŠIDELNÁ 
KNIHOVNA – 
DUCH NA STROMĚ
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není 
obyčejná holka  – na rozdíl od ostatních lidí totiž 
dokáže vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je 
proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad!
Z  domku na stromě, kde se schází dívčí klub, se 
začaly ozývat podivné zvuky a vzdechy. Má je na 
svědomí konkurenční chlapecký klub, který chce 
holky postrašit, nebo je to duch? Klárka s Kazem 

se ihned pustí do pátrání.

Věk: 12+, 130 x 200 mm, váz., 384 str.

ŠŤASTNÉ A KRVAVÉ 
VÁNOCE
Daisy a Hazel se vypravily na vánoční prázdniny 
do zasněženého univerzitního městečka Cam-
bridge. Těší se na křivolaké uličky, útulné 
knihovny a  čajovny plné dobrot, v  útrobách 
studentských kolejí však číhá nebezpečí. Jen 
dva dny před Vánocemi tu dojde k hrůzostraš-
né krvavé nehodě, ze které se však nakonec 
vyklube úkladná vražda. Podaří se jim odhalit 
pachatele dřív, než bude po Vánocích?

Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

349,–279,–

Věk: 7+, 130 x 193 mm, váz., 128 str.Věk: 7+, 130 x 200 mm, váz., 112 str.

199,–15
9,–

9

ZVÍŘECÍ 
DOBRODRUHOVÉ – 
ZACHRÁNĚNÝ 
SRNEČEK
Izabela, Bertík a Gábina jsou členové Klubu 
zvířecích dobrodruhů. Milují zvířata a velice 
rádi se o ně starají. Když se jim donese zprá-
va o  srnečkovi, který uvízl v plotě, ihned se 
pustí do jeho záchrany. Jejich nová kamarád-
ka Saša však ještě nemá tolik zkušeností 
a práci jim začne komplikovat. Zvládnou slo-
žitou situaci vyřešit?

199,–15
9,–

199,–15
9,–

169,–13
9,–

Také vyšlo:

KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO – 
VZHŮRU DO OBLAK

Také vyšlo:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA – 
POPLACH U HASIČŮ

Také vyšlo:

ZLOČIN SLEČNÁM 
NESLUŠÍ

199,–15
9,–

299,–239,–
Detektivka pro 

mladé dámy ve stylu 
Agathy Christie

Chcete, aby děti rády 
četly? Pozvěte je do 

Strašidelné knihovny!



KOUZELNÁ BERUŠKA 
A ČERNÝ KOCOUR – 
TAJNÉ ZÁPISKY
Uchovej všechna svá tajemství v bezpečí!
Svěř své tajné sny, přání a  plány stránkám tohoto 
úžasného deníku, nalep si 
do něj fotky kámošů a ro-
diny, popiš trapasy nebo 
superzážitky z  cest či ze 
školy, nakresli oblíbené 
outfity nebo vysněné mo-
dely a  nakonec všechno 
zapni spolehlivým zipem! 
Deníkem tě provede Kou-
zelná Beruška a další oblí-
bení hrdinové z  Mira-
culous!

Věk: 7+, 150 x 210 mm, váz., 96 str.

269,–21
9,–

PONÍK VĚTRNÍK 3. –
KAMARÁDI V DOBRÉM 
I ZLÉM
Třináctiletá Bily a poník Větrník jsou nerozluční přáte-
lé. Bily, která nade vše miluje koně, nejradši tráví čas ve 
stájích nebo v sedle. Usilov-
ně trénuje pod dohledem 
slavného žokeje, pana Tied-
jena, a  netuší, že ji už brzy 
čeká obrovské překvapení, 
protože se s Větrníkem podí-
vají na první skutečné závo-
dy… Kamarádi nebudou mít 
o  dobrodružství nouzi ani 
tentokrát: Přispěchají včas 
na pomoc při jarních zápla-
vách? Jak přivítají čerst- 
vě narozené hříbátko? Doká-
žou zazářit ve vzrušujícím 
přespolním závodě?

Věk: 8+, 145 x 205 mm, váz., 104 str.

229,–18
4,

–

10

Věk: 6+, 210 x 280 mm, váz., 112 str.Věk: 6+, 130 x 200 mm, váz., 152 str.

TUČŇÁČEK 
V NESNÁZÍCH
Když se Frantina ocitne úplnou náhodou na 
Antarktidě, nadchne ji kolonie tučňáků, kteří 
se právě chystají stěhovat na sever! Jenže 
rázem se přižene sněhová bouře a  oddělí 
malého tučňáčka a  jeho maminku, která je 
navíc raněná, od zbytku skupiny.
Dokáže si Frantina poradit s  mrazivým chla-
dem a mořem plným dravců, aby své opeře-
né kamarády zachránila?

KOMISAŘ VRŤAPKA – 
SEBRANÉ SPISY 2
Komisař Vrťapka se rozhodl zveřejnit druhý díl 
sebraných spisů, kde seznamuje čtenáře se 
svými nejzajímavějšími případy. Podaří se vám 
je vyřešit všechny?

299,–239,–

Také vyšlo:

KOMISAŘ VRŤAPKA – 
SEBRANÉ SPISY

Také vyšlo:

 DELFÍNEK V NESNÁZÍCH
 LVÍČE V NESNÁZÍCH

249,–19
9,–

299,–239,–

249,–19
9,–

239,–18
9,–

Věk: 8+, 145 x 205 mm, váz., 104 str.

PONÍK VĚTRNÍK 4. –
POTLESK PRO BILY 
A VĚTRNÍKA
Bily už se nemůže dočkat prázdnin, které bude moci 
strávit v sedle. Ale než přijde léto, čeká na ni a jejího 
věrného kamaráda Větrníka 
spousta výzev. Jejich po-
moc bude potřebovat ne-
jen pan Tiedjen, když se 
zraní na závodech, ale také 
nemocný poník, kterého 
objeví nedaleko Velkého 
Dvora.
Bily tráví u koní každou vol-
nou chvíli a  tyto okamžiky 
by nevyměnila za nic na svě-
tě, ovšem tentokrát má před 
sebou nelehký úkol: musí se 
připravit na start v parkuro-
vé soutěži. Zvládne náročný 
trénink a poradí si s trémou?

229,–18
4,

–



Věk: 6+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
 UZDRAVENÝ PONÍK
 ZAPOMENUTÉ JEHŇÁTKO
 ZATOULANÉ ŠTĚŇÁTKO
 VYPLAŠENÝ JEZEVEC

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM – 
NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO
Během procházky na útesy si Harry a jeho teta všimnou horské kozy, 
která uvízla na skále. Brzy zjistí, že na římse uvízlo i malé kůzlátko. 
Jak se tam malý nezbeda ocitl? A  dokáže se sám dostat nahoru? 
Chlapci i  tetě je po chvilce jasné, že bude třeba přivolat pomoc. 
Speciálně vycvičení záchranáři se okamžitě pustí do akce. Odvážně 
se spustí po stěně útesu k vystrašenému kůzleti…
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňo-
vat zvířátka.

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

149,–11
9,–

11

KLUB TYGRŮ – DŽIN 
Z KOUZELNÉ LAMPY
Bohatý obchodník, který žije uprostřed pouště, 
dvouhlavý had a muž se šesti prsty, který chce získat 
kouzelnou lampu. To vše čeká na Klub Tygrů v  Ká- 
hiře, kam přijel navštívit 
Biggiina otce. Detektivo-
vé jsou vtaženi do víru 
děsivých událostí a  poté, 
co se Luk pokusí vyvolat 
džina z  kouzelné lampy, 
se začnou dít podivné vě-
ci. Podaří se kamarádům 
odvrátit obrovské nebez-
pečí a  přijít všem nepra-
vostem na kloub?

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 120 str.

KLUB TYGRŮ – TAJNÝ 
ÚKOL PRO UPÍRA
Tajný vzkaz vyláká kamarády z Klubů Tygrů v noci na 
hřbitov. Když se mezi náhrobky zjeví postava upíra, 
pořádně je to vyděsí. Tygři se stáhnou do bezpečí, 
ale příhoda jim nedá spát. Vrátí se na hřbitov ještě 
jednou, ale tentokrát se 
jim do cesty připletou 
další záhadné postavy 
celé v  černém a  začnou 
je pronásledovat a ohro-
žovat. Přijdou Biggi, Luk 
a  Patrik celé věci na 
kloub, nebo na hřbitově 
opravdu straší?

KLUB TYGRŮ – 
POČÍTAČOVÍ PIRÁTI
Biggi, Luk a Patrik jsou strachy bez sebe! Na monitoru 
školního počítače se objevuje podivná tvář, která 
hrozí vymazáním dat, a dokonce jeho zničením. Poža-
duje výkupné, jinak svůj 
plán uskuteční. Když je 
napaden počítač v  klu-
bovně Klubu Tygrů a další 
přístroje v okolí, začne být 
všem jasné, že tu řádí po-
čítačoví piráti. Podaří se 
našim kamarádům zasta-
vit nebezpečnou hrozbu?

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 120 str. Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 160 str.

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Pátrání 
s kouzelnou 

lupou

První velký příběh 
pro malé čtenáře

Pátrání 
s kouzelnou 

lupou
Pátrání 

s kouzelnou 
lupou



ADAM A TAJEMSTVÍ 
TĚŽKOVSKÉHO 
HRÁDKU
Do malého městečka Těžkov se ke svému 
dědečkovi přistěhuje desetiletý Adam, jehož 
rodiče odjeli na rok za prací do Anglie. Čeká 
ho zde to, co každého nováčka  – nová škola, 
noví spolužáci, nové problémy.
Aby nevypadal jako srab a  dokázal, že se 
nebojí, kývne na výzvu spolužáka Vojty a vydá 
se v noci na Těžkovský hrádek. Kdyby jen tušil, 
že se výprava na středověkou 
zříceninu změní v  napínavé 
pátrání po ztracené rodinné 
památce a rytířském pokladu…

TAJNÁ ZOO – 
PODIVNÉ ZMIZENÍ
Městem se pod rouškou tmy plíží opice a pro-
zkoumávají okolí. Co asi hledají?
Jako první si podezřelého chování všimne 
Megan. Když pak beze stopy zmizí, nezbyde 
jejímu bratrovi Noahovi a kamarádům Richie-
mu a Elle nic jiného než vyřešit hádanky, které 
s  jejím ztracením souvisejí. Stopy vedou do 
zoo a děti velmi brzy zjišťují, že uvnitř zdánlivě 
běžné zoologické zahrady existuje ještě jed-
na. Tajná a zároveň velmi nebezpečná…

Až po přečtení téhle knížky 
půjdete do zoo, na všechno se 
budete dívat jinýma očima.

299,–239,–
399,–31
9,–

Věk: 9+, 129 x 193 mm, váz., 288 str.Věk: 7+, 210 x 297 mm, váz., 64 str.12

PÍSNIČKY O ZVÍŘATECH – 
Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Ja-
roslava Uhlíře? Tentokrát jsme pro vás vybra-
li nejoblíbenější písničky o  zvířatech. Ve 
zpěvníku s  krásnými ilustracemi Vlasty Ba-
ránkové najdete nejen texty, ale i  noty 
a  akordy. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá 
i hraje.

Věk: 8+, 160 x 230 mm, váz., 72 str. Věk: 8+, 130 x 200 mm, váz., 184 str.

JEZDKYNĚ SVĚTLA – 
VOLÁNÍ OSUDU
Dokud se Lisa nezačala ve snech potkávat se 
Starshinem, přísahala si, že se ke koním už nikdy 
nepřiblíží. Po přestěhování na ostrov Jorvik se 
seznámí s  Alex, Lindou, Anne a  jejich koňmi. 
S pomocí majitele stájí Hermana přijdou dívky 
na to, že jsou se svými koňmi spojeny poutem, 
které jim dává nevídané schopnosti. Dozvědí 
se, že jsou legendárními Jezdkyněmi světla 
a jejich úkolem je zachránit svět před prastarým 
zlem…

249,–19
9,–

Také vyšlo:

TAJNÁ ZOO – 
HROZBA STÍNŮ

Také vyšlo:

Z. SVĚRÁK A J. UHLÍŘ – 
ZPÍVÁNÍ S PIÁNKEM

249,–19
9,–

299,–239,–

249,–19
9,–

Čtyři dívky, čtyři koně a osud, 
před kterým nelze utéct!



TŘI NESPLNITELNÉ 
ÚKOLY
Princezna Mim vyrůstala obklopena ta-
jemstvími. V  den, kdy se narodila, její 
matka zemřela. Na rodinu byla uvalena 
kletba a  kolem zámku postaveny vysoké 
hradby. Jenže Mim se nikdy nepřestala 
pídit po tom, co za nimi je.
Nález staré alchymistické knihy zavede 
dívku na nebezpečnou výpravu, během 
níž potká mořskou pannu, létajícího 
chlapce a  nejhloupějšího alchymistu na 
světě.
Dokáže Mim rozplést prastaré tajemství 
a dozvědět se pravdu o sobě samé?

Věk: 8+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
 OPUŠTĚNÝ MUFLONEK
 VYSTRAŠENÝ ZAJÍČEK

NOVÉ PŘÍBĚHY SE 
ŠŤASTNÝM KONCEM – 
ZRANĚNÉ LABUŤÁTKO
Babička s  dědečkem vzali Denisu a  Šimona na 
výlet do Prahy. Při zastávce na břehu Vltavy na-
razí na pokousané labutí mládě. Děda neváhá 
a zavolá na záchrannou stanici. Během pár mi-
nut je mláďátko v dobrých rukou. Jak se mu však 
povede dál? Najdou děti způsob, jak se to do-
zvědět, i  když jsou návštěvy pro veřejnost ve 
stanici zakázané?

199,–15
9,–

Věk: 12+, 130 x 200 mm, váz., 184 str.

LOVEC ZÁHAD ARTIE 
CONAN DOYLE –
KLUB HROBNÍKŮ
Jednoho dne stvoří toho nejznámějšího detektiva 
na světě – Sherlocka Holmese. Teď je však Artiemu 
dvanáct a řeší své vlastní záhady.
Když se jednou v  noci vplíží se svým nejlepším 
kamarádem na hřbitov, 
rozhodně nečekají, že 
tam potkají ducha 
Šedé paní a  objeví 
stopy obrovského 
psiska. Podivná 
vodítka je dovedou 
k  sérii krádeží, jež má 
na svědomí tajemný 
Klub hrobníků. Pátrání 
je zavede nejen na 
hřbitovy, ale i  do 
ponurých uliček 
Edinburghu…

249,–19
9,–

299,–239,–

Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 256 str.

INZERCE

199,–15
9,–

199,–15
9,–

I N Z E R C E

můžeš být, čím chceš
© 2022 Mattel

Nejlepší časopisy  
pro děti!

jaký je STYL 

TVÉHO  

DENÍČKU?

Všechny naše časopisy si můžete prohlédnout na  
www.egmont-casopisy.cz  

a předplatit si je na www.send.cz

R_Albatros_2022_96x96_CZ.indd   1R_Albatros_2022_96x96_CZ.indd   1 20.01.2022   10:26:5420.01.2022   10:26:54

I N Z E R C E

můžeš být, čím chceš
© 2022 Mattel

Nejlepší časopisy  
pro děti!

jaký je STYL 

TVÉHO  

DENÍČKU?

Všechny naše časopisy si můžete prohlédnout na  
www.egmont-casopisy.cz  

a předplatit si je na www.send.cz

R_Albatros_2022_96x96_CZ.indd   1R_Albatros_2022_96x96_CZ.indd   1 20.01.2022   10:26:5420.01.2022   10:26:54

Dobrodružný příběh 
o zvědavé dívce, rodinné kletbě 

a prastarém tajemství.



DRAK 
S ČOKOLÁDOVÝM 
SRDCEM
Dračice Aventurína je připravena vylétnout 
z rodné jeskyně a objevovat svět. Jenže její ro-
diče si to nemyslí. Tak se jim to rozhodne doká-
zat a  zajme to nejnebezpečnější zvíře ze 
všech  – člověka. Kdyby jen tušila, že žena, na 
kterou narazí, jí dá vypít začarovanou čokolá-
du, po které se přemění v  obyčejnou lidskou 
holku! Ale Aventurína se nevzdává. Stačí jen 
získat místo učně v  čokoládovně a  pak ještě 
všem ukáže, kdo je tady drak!

ZÁPISKY 
Z ROSEWOODU – 
PRINCEZNA CELÝM 
SRDCEM
Princeznu Ellie, její dvojnici Lottie a princezni-
na osobního strážce Jamieho čeká další školní 
rok v  Rosewoodu. Nic ale nebude jako dřív. 
Stále se vzpamatovávají ze svého objevu, že 
vůdcem Leviatánů je někdo, kdo má k  jejich 
domovu blízko. Potřebují dát dohromady dů-
kazy a  odhalit jeho nekalé 
plány. To ale nebude jedno-
duché, zvláště teď, když tajný 
agent Leviatánů navštěvuje 
jejich školu. Mozek velí, roz-
dělte se, srdce to však cítí ji-
nak…

MŮJ ZÁŘIVÝ 
ZÁPISNÍK
S  tímto stylovým zápisníkem zazáříš! Najdeš 
v něm místo na poznámky a nápady a užiješ si 
skvělou zábavu s  holčičími aktivitami. 
Život je báječný, užívej si ho!

Věk: 8+, 129 x 198 mm, váz., 240 str. Věk: 8+, 110 x 151 mm, spirála, 48 str.

249,–19
9,–

14

Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 320 str.Věk: 13+, 145 x 205 mm, váz., 288 str.

349,–279,– Oceán skrývá víc, než si umíme předsta-
vit. Zjistí to i Ana Dakkarová, která v prv-
ním ročníku námořní akademie objevuje 
ta nejúžasnější tajemství podvodního 
světa. Od prázdnin ji dělí už jen poslední 
víkendová zkouška na moři. Cestou na 
loď se ale odehraje tragédie a Ana s přá-
teli odhalí, že jejich akademie je už sto 
padesát let ve válce s konkurenční střed-
ní školou. Dokážou spolužáci čelit ne-
bezpečným nepřátelům, nebo se z nich 
stane krmení pro žraloky?

269,–13
5,

–

SLEVA 50 %

399,–31
9,–

Dlouho očekávaná 

novinka od autora 

Percyho 

Jacksona

ZADRŽTE 
DECH

MÍŘÍME 
HLUBOKO

DCERA HLUBIN



ÚŽASNÁ ZVÍŘATA 
A JEJICH 
SUPERSCHOPNOSTI
Říše zvířat je plná tvorů, kteří disponují super-
schopnostmi, nad nimiž jen nevěřícně kroutí-
me hlavou. Pokud chcete o  zvířecích super-
manech zjistit to nejzajímavější, sáhněte po 
této úžasné obrazové encyklopedii. Zjistíte, 
proč se někteří ptáci stěhují na zimu do tep-
lých krajin. Dozvíte se, co umožňuje delfínům 
používat ultrazvuk nebo proč světlušky ve 
tmě září. Schopnosti zvířat jsou srozumitelně 
popsány a  vysvětleny, takže vše snadno po-
chopíte.

Věk: 10+, 213 x 275 mm, váz., 56 str.

199,–15
9,–

Věk: 5+, 212 x 238 mm, leporelo, 10 str.

ZATOČ A HRAJ! – 
DESKOVÉ HRY
Zahrajte si pět napínavých deskových 
her a užijte si skvělou zábavu. Hrát mů-
žete doma, u  vody nebo třeba na ces-
tách. Budete se řítit závodní dráhou, 
poputujete na medvědí piknik, proletíte 
vesmírem, zakličkujete si mezi hady ne-
bo si zahrajete Člověče, nezlob se s di-
nosaury. Hry jsou pro 2 až 4 hráče.

349,–279,–

SLEVA 40 %

SPONGEBOB 
VE VESMÍRU
Nesmírná vesmírná legrace začíná!
SpongeBob a  Patrik nasednou do Sandiny rakety, 
vyrazí na oběžnou dráhu a omylem namíří na Měsíc. 
Ten se však nápadně po-
dobá Zátiší Bikin. Budou 
měsíční mimozemšťané 
zapleteni do plánů našich 
dvou packalů? Dostane 
Sandy svou raketu zpát-
ky  – a  vcelku? Přidejte se 
ke SpongeBobovi a  Patri-
kovi na jejich cestě do ves-
míru!

Věk: 5+, 205 x 288 mm, brož., 32 str.

LEGO® CITY NA VÝLETĚ
Vítej v LEGO® City! Užij si výlet v tomto fantastickém 
městě z kostiček, kde tě čeká spousta překvapení – 
od neuvěřitelných závodů až po plavbu na vodě. 
Přečti si legrační komiks, vyplň zábavné aktivity 
a  hlavně nezapomeň sestavit minifigurku turisty. 
Jako jeho cestovatelský 
parťák si totiž užiješ bá-
ječné chvilky!

LEGO® HARRY POTTER™ 
1001 SAMOLEPEK
V kouzelnickém světě se neustále něco děje! Přidej se 
k Harrymu Potterovi a jeho nejlepším kamarádům Ro-
novi a Hermioně a poper se s nimi v této zábavou na-
bité knížce s  aktivitami, 
hádankami, bludišti, kres-
lením a  vybarvováním. 
S  tisícem a  jednou samo-
lepkou, které ti pomohou 
s řešeními, ale ozdobí i tvé 
vlastní kouzelnické výtvo-
ry, se každá neplecha urči-
tě podaří!

Věk: 6+, 202 x 288 mm, váz., 76 str. Věk: 6+, 145 x 205 mm, váz., 64 str.

169,–13
9,–

199,–15
9,–

15

Kostky, které nikdy
nespadnou ze stolu

199,–11
9,–

S minifigurkou



Věk: 9+, 128 x 195 mm, váz., 208 str. + 208 str.

Věk: 11+, 140 x 205 mm, váz., 184 str. + 184 str.

SPIRIT ANIMALS: 
SOUMRAK STRÁŽCŮ – 
HOŘÍCÍ PŘÍLIV

MAX – KOČIČÍ 
DETEKTIV: PODEZŘELÁ 
PĚVKYNĚ

MOJE VELKÁ TLUSTÁ 
ZOMBÍ RYBA –
U KONCE S DECHEM

16 Věk: 9+, 129 x 193 mm, váz., 216 str. + 224 str.

BALÍČEK 
2 KNIHY 

ZA 1 CENU

BALÍČEK 
2 KNIHY 

ZA 1 CENU

BALÍČEK 
2 KNIHY 

ZA 1 CENU

249,–

SUPER
CENA ZA OBĚ!

249,–

SUPER
CENA ZA OBĚ!

189,–

SUPER
CENA ZA OBĚ!

SPIRIT ANIMALS: 
SOUMRAK STRÁŽCŮ – 
VELKÝ NÁVRAT

MAX – KOČIČÍ 
DETEKTIV: ZÁHADNÝ 
PORTRÉT

MOJE VELKÁ TLUSTÁ 
ZOMBÍ RYBA –
ŽIJ A NECH PLAVAT

269,–
249,–

269,–
249,–

269,–
249,–

269,–
249,– 269,–

189,– 269,–
189,–

Když se rozmazlený kocour Max ocitne na ulici, nechá se najmout do městské-
ho divadla na chytání myší. Tam se všichni připravují na příjezd světoznámé 
pěvkyně. Ta se ale chová velmi podivně. Z její šatny se ozývá nádherný zpěv, na 
zkouškách však zpívat odmítá. Maxovi to nejde pod vousky, a tak se pouští do 
pátrání… A  další případ ho čeká v  chodbách tajemného hradu. Proslýchá se, 
že z rodinného portrétu na zdi tu vystupuje duch lady Celine. Co když má ale 
všechno to strašení jenom zakrýt něčí zločinné plány?

Dorazil k  Erdasu dlouho předtím, než 
se objevili lidé. Zvrácený, trpělivý a hla-
dový spal pod povrchem světa. Nyní 
se Žerf probouzí! Conor s přáteli se ho 
statečně snaží zastavit. Musí však najít 
způsob, jak spustit prastarou past, která 
jediná má moc zachránit jejich domov.

V hlubinách Erdasu se probudilo zka-
žené a  prastaré zlo. Dokáže ovládat 
druhé a krást spirituální zvířata jejich 
právoplatným partnerům! Vydrží je-
jich spirituální pouta silná, nebo bude 
některý z nich ztracen?

Jestli se chceš válet smíchy, pusť se do čtení! Nabízíme 2+2 příběhy zombí ryby Frenkýho.

Toma a jeho spolužáky čeká přespávačka v muzeu. Dokáže se Frenký ubránit kočičí 
mumii, která ho považuje za lákavý zákusek? A zabrání drzé krádeži zlata? Legrace po-
kračuje ve vodním světě plném akvárií a u natáčení pořadu „Můj mazlíček má talent“. 
Vypořádá se Frenký s upířím kotětem, žraloky a hladovou chobotnicí s paranormální-
mi schopnostmi? Najde i zloděje, který ukradl zvířatům jejich schopnosti?

Věk: 8+, 148 x 210 mm, váz., 144 str.

269,–
199,–MINECRAFT KRONIKY 

WOODSWORDU 2 – 
NETOPÝŘÍ NOC
Představte si, že byste se 
ocitli přímo v Minecraftu!

Ash, Jodi, Harper, Po a Mor-
gan, mladí hráči Minecraftu, 
mají tajemství. Jejich podiv-
ná učitelka přírodovědy vy-
nalezla brýle pro virtuální 
realitu, které je mohou pře-
nést do hry. Najednou už 
to ale není jen hra! Prožijte 
s  hráči dvě napínavá dob-
rodružství.

119,–

SUPER
CENA!

SLEVA 40 %



ZLODĚJI STÍNU –
POD OCHRANOU 
LIŠKY
Callan a  jeho parťáci dostali neuvěřitelnou 
nabídku. Co na tom, že jde o krádež, na které 
si vylámala zuby řada dospělých, a oni nejsou 
ještě ani plnoletí. Když zvládnou vyfouknout 
přísně střežený poklad nejmocnějšímu čaro-
ději ve městě, budou moct pověsit svoji stin-
nou minulost na hřebík!
Callana však vždycky varovali, že kouzla se 
kdykoli mohou obrátit proti vám a  způsobit, 
že místo abyste podvod řídili vy, stanete se 
jeho obětí. Stojí ten risk za to?

PŮLNOČNÍ HODINA
Emilyini rodiče zmizeli. Dívka brzy přijde na 
to, že uvízli v podivném nočním světě, ve 
kterém se čas zastavil o půlnoci a obývají 
ho příšery a strašidla všeho druhu. A všech-
ny jsou jí v patách.
Vyzbrojena jen pořádně proříznutou pusou 
a oschlým obědem v krabičce se přesto 
vrhá do hledání pravdy. Co má její rodina 
společného s Půlnoční hodinou? Dokáže 
zabránit tomu, aby náš svět ovládla věčná 
noc? A stihne to dřív, než sní svůj jediný 
sendvič?

Věk: 10+, 145 x 205 mm, váz., 400 str. 17Věk: 11+, 135 x 198 mm, váz., 336 str.

Věk: 10+, 148 x 210 mm, váz., 64 str.

POLÁRNÍ ZÁŘE – 
OSTROV DIVOKÝCH 
KONÍ
Proč má jet zrovna na Island – do země sněhu, 
ledu a zimy?! Patnáctiletá Elin není z plánované 
cesty nijak nadšená. Netěší se ani na projížďku 
na koních, kterou její máma naplánovala. Koně 
jsou pro ni totiž uzavřená záležitost.
Když však na ostrov přiletí, okamžitě s ním po-
cítí zvláštní spojení. Tento magický pocit ještě 
zesílí po setkání s tajemným mladíkem jménem 
Kári a poté, co pozná smutnou klisnu Ljósadís. 
Co na ni na Islandu ještě čeká?

RUNORYTEC
Dokáže mladý kovář zastavit hrozbu, která 
se vznáší nad královstvím?
Královstvím se začalo šířit tajemné zlo. To 
řekli elfové mladému kováři Malakimu a on 
nezaváhal. Spolu s  dřevěným automatem 
Kaylem a  nadaným Emetem vyrazil do tr-
pasličí říše Midgaly, aby zde zjistil, že slyší 
umírající srdce trpasličí kovadliny, což mu 
dává netušené schopnosti. Dokáže je využít 
proti démonům a stvůrám, které chtějí roz-
vrátit letitá spojenectví mezi národy a  roz-
metat království Fayla na prach?

Věk: 10+, 145 x 205 mm, váz., 272 str.

299,–239,–

Věk: 12+, 145 x 205 mm, váz., 216 str.

299,–239,–

399,–31
9,–

Nový fantasy příběh od 
autora oblíbené série 
Alchymistova šifra

Právě odbila půlnoc. 
Připravte se, skvělé 

dobrodružství začíná!

Nádherné koňské dobrodružství 
v zemi elfů, víl a trollů s nádechem 

romantiky!

SLEVA 30 %

299,–209,–



VYJMENOVANÁ SLOVA 
HROU 2 – KVARTETA
Základní vyjmenovaná už jste zvládli, ale po-
třebujete si ještě procvičit slova s  nimi pří-
buzná? Zahrajte si kvarteta!
Každá sada je zaměřená na jednu skupinu 
vyjmenovaných slov a  slova s  nimi příbuzná. 
Nechybí soubor karet věnovaný slovům 
s  předponami vy-, vý-, tedy oblasti, ve které 
se často chybuje.
A  to není všechno, mimo sedmi sad kvartet 

najdete uvnitř seznam po- 
užitých slov i  s  vysvětlením 
jejich významů.

Věk: 7+, 163 x 235 mm, brož., 80 str.

OTESTUJ SI ZNALOSTI – 
PRVOUKA PRO 2. TŘÍDU
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete zjistit, 
co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte 
sami sebe a vše se dozvíte!
Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou připra-
veny tak, aby pokryly všechna témata, o kterých se 
ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení testů najdete v klíči 
na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte se 
i něco nového.

Věk: 10+, 210 x 297 mm, 56 str.

269,–21
9,–

Také vyšlo:

OTESTUJ SI ZNALOSTI
 PRVOUKA PRO 3. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

Také vyšlo:

VYJMENOVANÁ 
SLOVA HROU – 
KVARTETA

249,–19
9,–

Věk: 10+, 152 x 228 mm, váz., 696 str.Věk: 10+, 163 x 235 mm, brož., 104 str.

Také vyšlo:

PROCVIČUJ
 PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN 79,–
 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 79,– 
 VELKÁ A MALÁ PÍSMENA 119,–
 SLOVNÍ DRUHY 119,–
 S/Z, MĚ/MNĚ, Ú/Ů 139,–
 VYJMENOVANÁ SLOVA 139,–

PROCVIČUJ – PŘÍDAVNÁ JMÉNA, 
ZÁJMENA, ČÍSLOVKY
Potřebují si vaše děti zopakovat nebo procvičit pravopis přídavných jmen 
tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, pravopis zájmen či číslovek? Nabíd-
něte jim zábavnou cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek, rébusů a dopl-
ňovaček. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa. Nechybí 
shrnující opakování a  klíč správných řešení. Kniha je určena pro domácí 
procvičování, využít ji však mohou i učitelé jako doplňkový materiál k výuce 
českého jazyka.

169,–13
9,–

169,–13
9,–

149,–11
9,–

169,–13
9,–

149,–11
9,–

169,–13
9,–

1818

169,–13
9,–

169,–13
9,–

169,–13
9,–

149,–79,–
149,–79,–

SLEVA 50 % SLEVA 50 % NOVINKA



FYZIKA JE HRA 
PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Že fyzika může být hravá, zábavná a hlavně po-
chopitelná? Strohé vzorce a poučky stačí doplnit 
o  jednoduché experimenty a  uvidíte, že fyzikál-
ním pojmům a jevům porozumíte během chvilky. 
Pokusy jsou naprosto bez-
pečné a  nebudete k  nim 
potřebovat žádné speciální 
vybavení.Proměňte svou 
kuchyň v domácí laboratoř, 
zábava začíná!

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA 
A LOGIKA PRO BYSTRÉ 
DĚTI
Podpořte matematické nadání svých dětí! Bude 
skvělá pro děti, které hledají mezi informacemi 
souvislosti, logiku 
a  smysl. Obsahuje pest-
rou směs různých typů 
zadání  – zebry, algebro-
gramy, slovní úlohy, čí-
selné řady, logiku děje, 
šifry, prostorovou i ploš-
nou představivost. Pro 
zpestření školní výuky 
nebo k  domácímu pro-
cvičování.

Věk: 11+, 144 x 205 mm, brož., 72 str.

ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY DO 
DEVÍTKY – CVIČEBNICE PRO 6. TŘÍDU ZŠ
Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 6. třídu? 
Umíš zodpovědět v  hodinách jakoukoli záludnou 
pravopisnou otázku?
Pokud ne a chceš si svoje mezery doplnit, je pro tebe 
určena právě tato cvičebnice, která tě formou růz-
ných typů cvičení provede gramatickými jevy šesté-
ho ročníku.
Cvičebnice vychází z konceptu knižní řady Od šestky 
do devítky – Český jazyk stručně a přehledně.

MATEMATIKA OD ŠESTKY DO 
DEVÍTKY – CVIČEBNICE PRO 6. TŘÍDU ZŠ
Ovládáš bravurně učivo matematiky pro 6. třídu? 
Počítáš jako blesk a  žádná neznámá tě nezastaví? 
Pokud ne a  chceš si svoje mezery doplnit, je pro 
tebe určena právě tato cvičebnice. Je plná příkla-
dů, díky nimž procvičíš matematické dovednosti, 
které by měl zvládnout každý šesťák.
Cvičebnice navazuje na doplňkovou učebnici Mate-
matika od šestky do devítky.

Věk: 11+, 165 x 235 mm, brož., 96 str.

149,–11
9,–

129,–10
4,

–
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JAKÉ I/Y SE PÍŠE?
Naučit se správně psát i/y patří na základní škole 
v hodinách češtiny k  tomu nejdůležitějšímu a záro-
veň nejtěžšímu. Zvládnout tuto oblast pomáhá naše 
knížka, která v krátkém čase dokáže přímo zázraky.

Věk: 12+, 160 x 230 mm, brož., 104 str.

229,–18
4,

–
169,–13
9,–

129,–10
4,–

149,–11
9,–

169,–13
9,–

269,–21
9,–

129,–10
4,–

129,–10
4,–

Také vyšlo:

ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY 
DO DEVÍTKY – 
CVIČEBNICE PRO 7. TŘÍDU ZŠ
CVIČEBNICE PRO 8. TŘÍDU ZŠ
CVIČEBNICE PRO 9. TŘÍDU ZŠ

Také vyšlo:

  MATEMATIKA OD ŠESTKY 
DO DEVÍTKY – 
CVIČEBNICE PRO 7. TŘÍDU ZŠ

  MATEMATIKA OD ŠESTKY 
DO DEVÍTKY

Také vyšlo:

ZÁBAVNÉ EXPERIMENTY

89,–74
,–

Věk: 8+, 145 x 205 mm, brož., 80 str. Věk: 7+, 163x235 mm, brož., 96 str.



STAR WARS – THRAWN – 
VELEZRADA
Thrawn se postupně stává jedním z  nejúčinněj-
ších nástrojů Impéria proti povstalcům. Ale ačko-
li císař v něm získal ostrou zbraň, uvažuje o ně-
čem daleko ničivějším.
Thrawnův obranný program TIE je nyní zastaven 
ve prospěch Hvězdy smrti ředitele Krennica. Za-
tímco Thrawn pracuje na za-
bezpečení svého místa v im-
periální hierarchii, jeho 
bývalý chráněnec Eli Vanto 
se vrací z  Thrawnova do-
movského světa s  vážným 
varováním. A Thrawna nyní 
čeká těžká volba mezi po-
vinností k  Chisské ascen-
denci a věrností Impériu.

COOLINÁŘKA – 
TESTOVÁNO 
NA RODINĚ
Svatava Vašková alias foodblogerka Cooli-
nářka začala svůj blog psát teprve nedáv-
no – na mateřské dovolené. Za necelý rok si 
získala řadu nadšených čtenářů a  to už byl 
jen krůček k vydání knížky.
V  maximálně autentické kuchařce najdete 
její nejoblíbenější rodinné recepty. Kniha je 
rozdělena do čtyř částí  – jaro, léto, 
podzim a zima. Výběr pokrmů mapuje 
celý rok a vy tak můžete vařit ze suro-
vin, které jsou právě k dispozici.

Věk: 10+, 200 x 252 mm, brož., 176 str.Věk: 12+, 134x202 mm, brož., 304 str.20

4 roční období, 
80 sezonních receptů pro 
rodinu vytížené matky

ANGLIČTINA PRO ČECHY – 
EASY ENGLISH
Tápete v angličtině a opakujete stále dokola stejné 
chyby? Díky této knize už nebudete. Obtížně pocho-
pitelné mluvnické jevy jsou zde totiž vyloženy zcela 
jinak než v  klasických 
učebnicích. Typické 
chyby českých mluv-
čích autor vysvětluje 
pomocí srovnání ang-
ličtiny s  češtinou, jež 
doplňuje modelovými 
situacemi z  vlastní uči-
telské praxe a  skuteč-
nými příběhy ze života. 
Nabyté znalosti si mů-
žete ihned ověřit for-
mou zábavných testů, 
vtipů a hádanek.

Věk: 10+, 115 x 165 mm, brož., 320 str.

ANGLIČTINA –
5 MINUT DENNĚ
Procvičujte si angličtinu 5 minut denně.
Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vy-
luštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte 
vtip či příběh.
Poté list otočte a zkont-
rolujte si své odpovědi 
nebo si ověřte, zda jste 
správně porozuměli.
Mírně pokročilí a  faleš-
ní začátečníci si upevní 
dosavadní znalosti 
a rozšíří si slovní zásobu 
o praktická slovíčka.
Vaše angličtina se bude 
den po dni zlepšovat.

UČTE SE S KOMIKSEM –
ANGLIČTINA
Potřebujete své studium angličtiny něčím oživit?
Pak vám bude vyhovovat učebnice spojená s komik-
sem! Zábavný příběh ze života snadno pochopíte 
a  díky dialogům pou-
žívaným v  textu si 
osvojíte fráze, které 
jsou skutečně užiteč-
né. Po pár lekcích bu-
dete schopni vést ply-
nulou konverzaci a nic 
vás nezaskočí. Sou-
částí každé kapitoly je 
slovníček a  graficky 
přehledný výklad zá-
kladní gramatiky. Ne-
chybí ani cvičení 
k  prověření toho, zda 
jste všemu správně 
porozuměli.

Věk: 9+, 160 x 230 mm, brož., 192 str. Věk: 12+, 160 x 230 mm, brož., 240 str.

199,–15
9,–

299,–239,–
299,–239,–

349,–279,–
SLEVA 50 % 299,–14

9,–



Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

365 pohádek do postýlky 359 Kč
5minutové Marvel příběhy 279 Kč
Adam a tajemství Těžkovského hrádku 199 Kč
Alea – dívka moře: Kouzlo Vodních panen (pro začínající čtenáře) 99 Kč
Alea – dívka moře: Písnička pro Gilfy – pro začínající čtenáře 184 Kč
Angličtina – 5 minut denně 159 Kč
Angličtina pro Čechy – EASY ENGLISH 239 Kč
Auta – Návrat do Kardanové Lhoty 209 Kč
Barunka z Borůvkového statku 199 Kč
Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky 74 Kč
Bing – Pohádky na dobrou noc 279 Kč
Byl jednou jeden život – kosti 199 Kč
Byl jednou jeden život – mozek 199 Kč
Byl jednou jeden život – srdce 199 Kč
Byl jednou jeden život – svaly 199 Kč
Coolinářka – Testováno na rodině 149 Kč
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 6. třídu ZŠ 104 Kč
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 7. třídu ZŠ 104 Kč
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 8. třídu ZŠ 104 Kč
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 9. třídu ZŠ 104 Kč
Čteme s obrázky – Čarodějnice Lexa a splašená hůlka 184 Kč
Čteme s radostí – Čáry, máry, kůň 184 Kč
Čteme sami – genetická metoda – 
Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem

184 Kč

Čteme sami – Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem 184 Kč
Čteme spolu – Jak Janička zachraňovala kouzelnou říši 184 Kč
Dcera hlubin 319 Kč
Delfínek v nesnázích 199 Kč
Dětský ilustrovaný ATLAS SVĚTA 199 Kč
Disney – Usínací sbírka pohádek 319 Kč
Dračí nezbedové jdou do školy 199 Kč
Dračí nezbedové tropí neplechu 199 Kč
Drak s čokoládovým srdcem 135 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Osamělé lvíče 159 Kč
Ema a její kouzelná ZOO – Ospalá sovička 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama 159 Kč
Ema a její kouzelná ZOO – Snaživý medvídek 159 Kč
Ema a její kouzelná ZOO – Ztřeštěné slůně 159 Kč
Fortnite Kapitola 2 – 100% neoficiální průvodce 199 Kč
Fotbalisti ze Zrůdic 199 Kč
Fyzika je hra pro 2. stupeň ZŠ 184 Kč
Jaké i/y se píše? 74 Kč
Jezdkyně světla – Volání osudu 199 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Jógátky 139 Kč
Jógátky – Cesta na horu srdce 199 Kč
Jógátky (audiokniha pro děti) 159 Kč
Kačeří příběhy – Velká kniha zábavy 239 Kč
Klasické české skládačky z papíru 119 Kč
Klub Tygrů – Džin z kouzelné lampy 159 Kč
Klub Tygrů – Počítačoví piráti 159 Kč
Klub Tygrů – Tajný úkol pro upíra 159 Kč
Komisař Vrťapka – sebrané spisy 239 Kč
Komisař Vrťapka – sebrané spisy 2 239 Kč
Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Tajné zápisky 219 Kč
Kouzelné štěňátko – Vzhůru do oblak 139 Kč
Kouzelné štěňátko – Zablácené tlapky 159 Kč
Krásná česká říkadla – Josef Lada 159 Kč
Ledové království – 2 nové příběhy – 
Jednorožec pro Olafa, Překvapení na míru

199 Kč

LEGO® City Na výletě 119 Kč
LEGO® Harry Potter™ 1001 samolepek 159 Kč
Lidové písničky s piánkem – Josef Lada 319 Kč
Lovec záhad Artie Conan Doyle – Klub hrobníků 199 Kč
Luštění pro děti – vtipy 74 Kč
Luštění pro děti – zajímavosti o České republice 74 Kč
Lvíče v nesnázích 189 Kč
Matematika od šestky do devítky 139 Kč
Matematika od šestky do devítky – Cvičebnice pro 6. třídu ZŠ 119 Kč
Matematika od šestky do devítky – Cvičebnice pro 7. třídu ZŠ 119 Kč
Max – kočičí detektiv – balíček 249 Kč
Minecraft Kroniky Woodswordu 2 - Netopýří noc 119 Kč
Moje velká tlustá zombí ryba - balíček 189 Kč
Můj báječný týden – Dobrodružství na statku 219 Kč
Můj zářivý zápisník 199 Kč
Nové bylinkové pohádky 199 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Opuštěný muflonek 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Vystrašený zajíček 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Zraněné labuťátko 159 Kč
Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 159 Kč
Ondra a kouzelný obraz 199 Kč
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu 139 Kč
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu 139 Kč
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu 139 Kč
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu 139 Kč
Panovníci českých zemí – pro děti 184 Kč
Panovníci českých zemí (audiokniha pro děti) 144 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Písničky o zvířatech – Z. Svěrák, J. Uhlíř 199 Kč
Polární záře – Ostrov divokých koní 239 Kč
Poník Větrník 3. Kamarádi v dobrém i zlém 184 Kč
Poník Větrník 4. Potlesk pro Bily a Větrníka 184 Kč
Procvičuj – Pravopis podstatných jmen 79 Kč
Procvičuj – Přídavná jména, zájmena, číslovky 139 Kč
Procvičuj – S/z, mě/mně, ú/ů 139 Kč
Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem 79 Kč
Procvičuj – Slovní druhy 119 Kč
Procvičuj – Velká a malá písmena 119 Kč
Procvičuj – Vyjmenovaná slova 139 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec 119 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko 159 Kč
Příběhy z Vrbového hájku – Srneček a drak 139 Kč
Příběhy z Vrbového hájku – Veverka a mořská panna 159 Kč
Příroda od jara do zimy 149 Kč
Psí záchranářky – Nálada pod psa 159 Kč
Psí záchranářky – Nová členka smečky 99 Kč
Půlnoční hodina 209 Kč
Runorytec 239 Kč
Spirit Animals: Soumrak strážců - balíček 249 Kč
SpongeBob ve vesmíru 139 Kč
Star Wars – Thrawn. Velezrada 279 Kč
Staré pověsti české – pro děti 219 Kč
Staré řecké báje a pověsti – pro děti 199 Kč
Strašidelná knihovna – Duch na stromě 159 Kč
Strašidelná knihovna – Poplach u hasičů 159 Kč
Šťastné a krvavé Vánoce 279 Kč
Tajemství ztracených koček 219 Kč
Tajná zoo – Hrozba stínů 239 Kč
Tajná zoo – Podivné zmizení 239 Kč
Testy pro kámošky 239 Kč
Tlapková patrola megaomalovánky – Tlapky, do centrály! 99 Kč
Tomáš a jeho přátelé – O mašince Tomášovi 6 139 Kč
Tři nesplnitelné úkoly 239 Kč
Tučňáček v nesnázích 199 Kč
Učebnice dobrých mravů 199 Kč
Učte se s komiksem – angličtina 239 Kč
Úžasná zvířata a jejich superschopnosti 159 Kč
Velikonoce – historie, zvyky, tradice 239 Kč

Jméno a příjmení: … Třída: …

Celkový počet objednaných titulů je… ks. Celková cena objednávky je… Kč.

Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů. Datum: … Podpis rodičů: …

Vyplněnou objednávku odevzdejte ve škole paní učitelce / panu učiteli ve škole. Více infor-
mací k objednávání najdete v úvodu katalogu.

OBJEDNÁVKA 
Z KATALOGU 
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2022

Otoč



Ka
ta

lo
g 

KK
F 

JA
RO

 2
02

2

20
00

00
00

02
06

5

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Vyjmenovaná slova hrou – Kvarteta 199 Kč
Vyjmenovaná slova hrou 2 – Kvarteta 219 Kč
Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem 319 Kč
Zábavné experimenty 219 Kč
Zábavná matematika a logika pro bystré děti 139 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Zápisky z Rosewoodu – Princezna celým srdcem 279 Kč
Zatoč a hraj! – Deskové hry 279 Kč
Zločin slečnám nesluší 239 Kč
Zloději stínu – Pod ochranou lišky 319 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Ježeček Jája 159 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Zvířátka z Kouzelného lesa – Myška Míša 119 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Pejsek Puntík 139 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Pája 159 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi 159 Kč
Zvířecí dobrodruhové – Zachráněný srneček 159 Kč

Věk: 8+, 210 x 290 mm, váz., 48 str.

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – SVALY
Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu!
Vydejte se spolu s Maestrem a jeho přáteli do hlubin lidského těla. Sledujte, 
jak bojují s viry a bakteriemi a starají se o to, aby šlapalo jako hodinky. Zjis-
títe, že v našem těle je přes 650 svalů a každý z nich má svoji nezaměnitel-
nou funkci. Naučíte se, jak svaly správě používat, aby se nepoškodily. Dozví-
te se také zajímavé informace o tukové tkáni a tucích a jejich významu pro 
naše zdraví.

Také vyšlo:

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT –
 MOZEK
 KOSTI
 SRDCE

249,–19
9,–

249,–19
9,–

249,–19
9,–

249,–19
9,–

TESTY PRO KÁMOŠKY
Myslíš si, že znáš svou kámošku jako své boty? 
Tento stylový zápisník prověří vaše přátelství. 
Otázky vám napoví, zda jste spřízněné duše, 
anebo stojí za to se ještě lépe poznat. Podělte se 
o svá největší tajemství a utužte společné pouto. 
S tímto deníkem zazáříte!

Věk: 8+, 160 x 210 mm, váz., 80 str.

299,–239,–
FORTNITE KAPITOLA 2 –
100% NEOFICIÁLNÍ 
PRŮVODCE
Ať vás v Kapitole 2 nic nepřekvapí!
Tato příručka vám pomůže orientovat se v novém 
světě a uspět i v něm. Obsahuje vše – od staveb-
ních tipů přes zbraně až po bitevní strategie.

249,–19
9,–

Komiksové zpracování 
kultovního animovaného 

seriálu!

Věk: 8+, 148 x 210 mm, váz., 64 str.


