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

SEZNAMTE SE SE SPISOVATELKOU LUCIÍ HLAVINKOVOU
Knihy mám ráda odjakživa, přála jsem si je k narozeninám i k Vánocům a z knihovny jsem 
vždycky odcházela s pořádně těžkou taškou. Až jsem jednoho dne sebrala odvahu a při-
hlásila se do soutěže Albatrosu s vlastním příběhem o klukovi, který si nadevše přál mít 
psa. K mému velkému překvapení jsem soutěž vyhrála, příběh vyšel jako kniha Projekt 
pes s vtipnými obrázky, a od té doby píšu pro děti i dospělé, jezdím na besedy, abych se 
setkávala se svými čtenáři, a všechno mě to moc baví. Doufám, že i vás bude bavit dob-
rodružství tří holek a kouzelné kočky Fabioly v příbězích Sesterstva!

Úkol: Napiš název tří knížek od 
autorky Lucie Hlavinkové, které 
vyprávějí o klukovi, který si přál 
mít psa. 
Nápověda: všechny tři knížky 
najdeš v tomto katalogu.

Správnou odpověď nám pošli do 31. března 2022  
e-mailem na adresu kmc.soutez@albatrosmedia.cz. 
Nezapomeň uvést své jméno, třídu a adresu školy. 

Vyhrají ti z vás, jejichž správné od-
povědi nám e-mailem dorazí jako 
100., 200. a 300. v pořadí. Vítěze 
budeme informovat e-mailem prv-
ní týden v dubnu a jejich jména 
zveřejníme na www.kmc.cz. 
Z jedné e-mailové adresy bude za-
řazen do soutěže jen jeden soutěž-
ní příspěvek.

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 KMCJARO22 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. 3. do 31. 3. 2022.



Tip Albatrosu

Sesterstvo a síla moci

původní 
cena: 

269 Kč

219 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Kouzelná kočka Fabiola tentokrát zavede Sesterstvo do 
tajemné čtvrti Zahrádky. Bývalá zahradnická osada je 
plná života a slouží jako útočiště mnoha druhům zvířat – 
i Fabiola sem ráda zajde na návštěvu. Bára, Míša a Ela 
kouzlu tohoto podivuhodného místa úplně propadnou. 
Nový starosta ale chce Zahrádky srovnat se zemí. Poda-
ří se Sesterstvu změnit jeho plány? Pokud zapojí vše-
chen svůj dů-
vtip a  odvahu, 
určitě něco vy-
myslí!

Sesterstvo a kouzelná 
kočka Fabiola

Sesterstvo 
a nejoblíbenější 
barva na světě

Sesterstvo 
ve snové říši

Lucie 
Hlavinková
Bohumila  
Gablasová - Becerra

Cena za 
jeden díl

Sesterstvo a největší
kouzlo kočky Fabioly

Kouzelná výprava do tajemné čtvrti 
v pátém dílu bestsellerové série

původní cena: 299 Kč
144 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ



Pro dospěléLeporela

Dagmar  
Vrkljan - Kubaštová

Josef 
Kubašta

Anne 
Möllerová

Štěpánka 
Sekaninová

Veronika 
Zacharová

Červená karkulka

Můj první atlas zvířat

Popletené počítání

Kutálí se ze dvora

Kdo by neznal příběh o Červené karkulce, která se vydá ke své babič-
ce, aby jí popřála k narozeninám. Zamilujte si zas a znovu klasický 
příběh, tentokrát v prostorovém 
provedení slavného českého 
výtvarníka Vojtěcha Kubašty.

Říše zvířat, to je jedno tajemství za druhým. Věděli jste třeba, že lední 
medvěd má sice bílé chlupy, ale černou kůži? Jak je to možné? A jak 
funguje takový potravní řetězec? To i mnoho dalšího se zábavnou 
formou dozvíte z přehledného 
obrázkového atlasu zvířat z ob-
líbené edice Už vím proč.

Bez dovednosti počítat se neobejde ani pohádkový princ. Co naplat, 
když nemá všech pět pohromadě, nepomohou mu ani kouzla poplete-
ného kouzelníka. A že to ten čaroděj pěkně zamotal! Z jedné dračí 
hlavy jich vyrobil hned šest. 
Schválně, jestli je dokážete 
všechny spočítat…

Na 14 stranách plných barevných obrázků 
najdou děti říkadla, která znají z mateřské 
školy nebo kurzu plavání. Jde o říkadla, 
u kterých děti cvičí a procvičují 
pohyb i jemnou motoriku. K rý-
mům jsou doplněny návody, jak 
mají dospělí s dětmi cvičit.

původní cena: 229 Kč
24 stran, 180 × 195 mm

kroužk. vazba, pro děti od 3 let

189 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
14 stran, 210 × 210 mm
leporelo, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
leporelo, pro děti od 3 let

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 149 Kč
14 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

119 Kč
cena KMČ

Prostorové leporelo

Edice 
Už vím proč
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Logopedie

Cvičení s říkankou pro malé děti

Logopedické vymalovánky

Naučte své děti říkat L, R, Ř

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

Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky 
a spouta pohybu představuje kombina-
ci, kterou mají děti rády a přitom ji ocení i jejich rodiče. Je to další mož-
nost, jak procvičit řečové i pohybové dovednosti, protrénovat paměť, 
upevnit vazbu s dítětem, dodat mu sebevědomí, tolik potřebné k psy-
chické pohodě a rozvoji jeho osobnosti. A to vše zábavnou formou. 
V knížce najdete mimo jiné i tipy na procvičení jemné motoriky či cviče-
ní proti plochým nohám. Nápa-
dy jsou využitelné i pro dětské 
kolektivy.

Publikace Naučte své děti říkat L, R, Ř je určena 
především rodičům, ale i odborníkům z řad logopedů 
a pedagogů. Nabízí množství zábavných cvičení ke zdokonalení 
výslovnosti problematických hlásek L, R a Ř. Děti společně s logo-
pedkou Luckou plní úkoly a učí se hravou formou správné artikula-
ci. Knihu doplňují veselé obrázky včetně celostránkových omalová-
nek. Atraktivní přílohou je 
pět her – loto, pexeso a do-
mino, na kterých si děti pro-
cvičí vše, co se naučily.

Ivana 
Novotná

Miroslav 
Růžek

Helena 
Vévodová

Miroslav 
Růžek

Irena 
Šáchová

Eva 
Obůrková

původní cena: 219 Kč
56 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

179 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
96 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ
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Pro dospěléPrvní čtení

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

Jak se Vojta ztratil

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc

Johana s dlouhýma nohama

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk 
jsou nerozluční kamarádi a jeden bez druhé-
ho neudělá krok. I jejich přátelství však někdy zastíní mráček. To 
když je Kvak až příliš podnikavý a vymýšlí si výlety, které pohodl-
ného Žbluňka stojí velké přemáhání. Přesto se na sebe dlouho 
nezlobí a hned se pouštějí do dalších společných dobrodružství. 
Co všechno se jim přihodí 
během jednoho roku?

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

Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého 
letního dne? I nečekané dobrodružství! Jen musíte 
najít toho správného kamaráda. Johanka 
tráví posledních čtrnáct dní před začátkem 
první třídy u babičky a dědy, stejně jako 
František od sousedů. Zatímco jeho trápí 
zuby, Johanka se stydí za 
své dlouhé hubené nohy. 
Na posměváčky však 
vyzrají neohroženým 
činem!

Arnold 
Lobel

Petra 
Braunová

Olga 
Ptáčková

Petra 
Braunová
Jiří 
Bernard

původní cena: 229 Kč
68 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
64 stran, 160 x 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
80 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ
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Druhé čtení

Zlobilky

Sedmilhář Josífek

Ať jsou velcí zase malí

Prvňáček Josífek je malý neposlucha, rád si vymýšlí a často i lže. 
A ne a ne se to odnaučit. Rodiče s ním mají velké trá-
pení, a tak se rozhodnou, že s lhaním 
udělají rázný konec. O jarních prázdninách 
Josífek prožije pekelný týden. A co si rodi-
če na svého sedmilháře vymysleli? Přečtě-
te si už sami!

Byly jednou holčičky a ty moc a moc zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, 
že ji něco kousne, druhá se nechtěla mýt, jiná stále na 
někoho neslušně ukazovala. A co teprve ty 
ostatní! S takovými zlobilkami si ani rodiče 
nevěděli rady, ale jak se říká, na každého jed-
nou dojde. A co že se s těmi holčičkami nako-
nec stalo? Přečtěte si sami – 
zlobit se opravdu nevyplácí!

Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali dětmi? Na Kubu s Luckou 
nemají rodiče vůbec čas. Ale to se rázem změní, když 
děti dostanou od skřítka Alfonse kouzelný 
zvoneček! Stačí zazvonit a říct zaklínadlo, 
a zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát 
jako děti… Což uprostřed velkého nákupu, na 
dětském hřišti či na prohlíd-
ce hradu způsobí řadu vtip-
ných a absurdních situací... 
Od autorky úspěšné knihy 
Vánoce za dveřmi.

Daniela 
Krolupperová

Markéta 
Vydrová

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Barbora 
Vajsejtlová

Alena 
Schulz

původní cena: 249 Kč
112 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro dospěléPohádky

Pan Buřtík a pan Špejlička

O autech - Pohádky na 4 kolech

Pohádky o domovních znameních

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

Rozpustilá knížka Zdeňka Svěráka o dvou  
nevšedních kamarádech vykouzlí úsměv ve tváři 
nejen u dětí, ale i dospělých. Pan Buřtík a pan Špejlička společně 
prožívají jedno neuvěřitelné dobrodružství za druhým. Pojďte se 
sami přesvědčit, jaké nečekané příhody prožijí ti dva veselí chlapíci 
v Lékárně U Bílé myšky, na policejním ředitelství a v cirkuse. 

Víte, co jsou domovní znamení? Správ-
ně, ty hezké obrázky nebo sošky nad 
vchody domů. Ale jak se tam ocitly? 
Proč je někde postava, zvíře, nebo 
rostlina, jinde věc, a tamhle třeba pla-
neta? O vzniku znamení v jedné staré 
ulici ve starém městě vyprávějí tyhle 
pohádky. A že jsou to 
příběhy vskutku  
neobyčejné!

Jiří 
Kahoun

Bohumil 
Fencl

Zdeněk 
Svěrák

Jiří 
Votruba

Jiří 
Teper

Andrea 
Tachezy

původní cena: 299 Kč
66 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
72 stran, 185 x 224 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Tomáš 
Belko

Lukáš Urbánek 
Tomáš BelkoPrincezna stokrát jinak

100 nejznámějších pohádek pro unavené
 rodiče: z celého světa

Princezna Stella to vůbec nemá lehké. Každé ráno se 
probudí jako někdo cizí. Jednou je stařena, jindy ne-
mluvně, pak hubený vytáhlý chlapík a den na to kula-
ťoučká paní. Jen málokdy je sama sebou. Kdo ji vyléčí? 
Císař sousední říše Prašť, za které-
ho Stellu chtějí vdát, nebo 
pašerák ovoce Johan, do 
kterého se zamilovala? Aby 
našla odpověď, musí prchnout 
z domova, spát v lese, šermo-
vat, pašovat pašeráky – a pře-
devším pořádně popřemýšlet 
sama o sobě.

Na celém světě žijí děti. A na 
celém světě jim rodiče čtou nebo 
vyprávějí pohádky. Zajímá vás, 
s jakými příběhy vyrůstají děti 
v Chorvatsku, Japonsku, Gruzii, 
Indii, ve Finsku nebo na Filipí-
nách? Připravili jsme pro vás pohádky právě tak dlouhé 
(nebo spíš krátké), abyste je zvládli přečíst i po nároč-
ném dni.

původní cena: 349 Kč
288 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

279 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

100 nejznámějších pohádek
 pro unavené rodiče

původní cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
160 stran, 180 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČNejvětší dobrodružství? 

Najít cestu sám k sobě!
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Pro dospěléPro předškoláky

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Pracovní sešit předškoláka

A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, 
co se neztratí

Kniha je věnována všem dětem, které se připravují 
ke vstupu do školy. Rozmanitá cvičení dítěti pomo-
hou zvládnout základy čtení, psaní a počítání. Díky tomu pro něj 

bude start ve škole jednodušší. Předpokladem při plnění jednot-
livých úkolů je vzbudit přirozený zájem dítěte, spolu-

pracovat s ním a respektovat jeho individuální 
schopnosti.

Pracovní sešit je určený všem předško-
lákům, které brzy čeká nástup do první 
třídy a tam i jejich vlastní školní pero a doopravdické psa-
ní. Jednoduchá koncepce stránek umožňuje dětem sou-
středit se na plnění úkolů bez zbytečného rozptylování. 
Obrázky uvnitř jsou velmi názorné a vlídné. Knihou provází 
dva sourozenci – malý školák 
Kryštůfek a jeho mladší sestřič-
ka Sára. 

Máte doma předškoláka nebo prvňáčka? Pomozte 
mu s abecedou a přibližte mu nový svět školního 
prostředí. Na každé písmenko abecedy existuje 
nějaký předmět nebo jev, se kterým se vaše dítě 
setká ve škole možná vůbec poprvé. S touto kni-
hou ho už nic nezaskočí! 
Originální texty oceňované 
autorky doplňují hravé 
ilustrace.

Ivana 
Novotná
Miroslav 
Růžek

Lenka 
Košková

Miroslav 
Růžek

Michaela 
Fišarová

Aneta 
Žabková

původní cena: 299 Kč
136 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 5 let

139 Kč 
cena KMČ
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Pro malé školáky

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky

Opakování pro prvňáky

Opakování pro druháky

V publikaci si děti zábavnou formou procvičí základní učivo 1. třídy. 
Celou knihou je bude provázet dvojice prvňáčků Terezka a Tobík, 
kteří zažívají prázdninové dobrodružství a pomáhají ufíkům sesbí-
rat ztracené části létajícího talíře. Děti si zopakují český jazyk, 
matematiku i prvouku. V knize nenajdete klasická školní cvičení, 
děti se budou bavit u křížovek, doplňovaček, hádanek a dalších 
zábavných úloh. Součástí 
knihy je stolní hra, kterou 
s dítětem mohou hrát rodiče 
nebo kamarádi.

Publikace je určena dětem od 7 let; 
zejména těm, které mají problémy se 
čtením a s vnímáním obsahu čteného textu. Své čtenářské dovednos-
ti s její pomocí ale mohou rozvíjet také žáci bez těchto obtíží. Titul 
podporuje tvůrčí práci a pomáhá vytvářet a posilovat vztah ke čtení.
Kniha je barevně rozčleněna na tři části podle obtížnosti četby. Na 
levé straně dvojlistu čtenáři najdou text s doplňujícími informacemi 
nebo otázkami, na straně 
pravé autorka vybízí k práci 
zábavnou formou.

V publikaci si děti zábavnou formou procvičí základní učivo 2. třídy. 
Celou knihou je bude provázet dvojice druháků Eliška a Jonáš. 
S nimi děti prožijí dobrodružství u nás i v Africe a zároveň si zopa-
kují český jazyk, matematiku i prvouku. V knize nenajdete klasická 
školní cvičení, děti se budou bavit u křížovek, doplňovaček, háda-
nek a dalších zábavných úloh. Součástí knihy je stolní hra, kterou 
je možné hrát několika 
způsoby.

MIluše 
Jirušková

Aleš 
Čuma

Tereza 
Chaloupková

Jan 
Šenkyřík

Tereza 
Chaloupková

Jan 
Šenkyřík

původní cena: 169 Kč
60 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
104 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 169 Kč
60 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

139 Kč 
cena KMČ
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Pro dospěléPro malé čtenáře

Mach a Šebestová ve škole

Z deníku kocoura Modroočka
Zelenoočka, Bělovous Zrzunda, Kiki a především 
kocourek Modroočko – právě oni jsou hlavními 
hrdiny půvabných příhod Josefa Koláře, 
příhod, během nichž Modročko vyroste 
z malého kocourka v tatínka čtyř koťá-
tek… Modroočkovy příhody pobaví a roz-
veselí, a navíc leccos zajíma-
vého vypoví o vlastnostech 
a zvycích různých zvířátek.

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

Josef 
Kolář
Helena 
Zmatlíková

Miloš 
Macourek
Adolf 
Born

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
112 stran, 195 x 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

Polštářová válka
Soubor osmi veršovaných pohádek pro nejmenší děti.  
Dozvíte se, proč ze všech válek je 
nejlepší ta polštářová, jak se lesní 
roh naučil troubit a jak to bylo s ho-
rou Říp. Nebo si raději přečtete po-
hádky o létající košili a knížce, která 
se spletla? A co by bylo, 
kdyby nic nebylo? Dočtete 
se v knize Josefa Bruknera.

Josef 
Brukner

Helena 
Zmatlíková

původní cena: 199 Kč
48 stran, 200 x 190 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

99 Kč 
cena KMČ

SLEVA 50%
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Pro malé čtenáře

Andrea 
Popprová

Lucie 
Hlavinková

Sylva 
Francová

Jaro je tu s Luckou, Jendou a Martínkem

Projekt pes (ten můj)

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 pohád-
ková tajemství a nechejte se 
unést kouzly podzimu! Zažijete 
nejedno dobrodružství a vyzkouší-
te si spoustu aktivit, které k této roční 
době patří. A ke čtení si rozhodně nezapomeňte vzít pastelky, 
nůžky – a tentokrát i baterku.

Jenda má na světě jen jedno jediné přání – mít psa. Jenže 
jeho rodiče jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho chápe, je babič-
ka, které se už ale všechno tak trochu plete. A tak Jenda s po-
mocí kamarádky Moniky, jejíž máma cvičí asistenční psy, 
vymyslí rafinovaný plán, aby rodičům dokázal, že psi mohou 
být strašně užiteční. Způsobí tak celou řadu vtipných, absurd-
ních situací a možná, možná nakonec přece jen dostane i psa.

původní cena: 299 Kč
104 stran, 190 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
72 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 
2. díl: Projekt pes (smečka) 
3. díl: Projekt pes (prázdniny v Beskydech)

původní cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

229 Kč

184 Kč
cena KMČ

Oříškový podzim s Luckou, 
Jendou a Martínkem

Jaro 2022  13



Znáte z filmu a televize

Tlapková patrola - Začínáme číst: 
Dobrodružství na moři

Disney - Postýlková sbírka pohádek

Tlapková patrola: S tlapkami 
v Adventure Bay

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

Zažijte s neohroženými štěňaty z Tlapkové pat-
roly další parádní dobrodružství! V této knížce 
na vás čekají dva krátké příběhy s velkými pís-
menky o napínavých příhodách odvážných tla-
pek. Zjistíte, jak štěňata zachrá-
nila mládě velryby, které uvízlo 
v ledu, nebo jak opravila maják 
na Tulením ostrově.

Užij si s tlapkami  
vzrušující den  
v Adventure Bay  
a nauč se spoustu nových slov! Přidej se k oblíbeným hrdinům 
z Tlapkové patroly a vyprav se s nimi na další zásah. Statečná 
štěňata vyrážejí z centrály, aby podala pomocnou tlapku na 
hasičské stanici, na 
farmě, v továrně i na 
moři.

původní cena: 299 Kč
64 stran, 250 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč 
112 stran, 222 x 233 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

původní cena: 229 Kč
48 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ
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Znáte z filmu a televize

My Little Pony: Čti a bav se s námi

Jak vycvičit draka: Mega aktivity

Peppa Pig: Pohádky do postýlky

Vybarvi si hrdiny filmu 
Jak vycvičit draka a vyřeš 
zábavné úlohy! S draky 
a jejich kamarády si  
udělej super zábavu.

Užijte si zábavu s poníky! Čekají na vás jak staré známé kamarádky 
z Ponyville, tak noví přátelé z celé širé Equestrie. Seznamte se s nimi, 

přečtěte si o jejich dobrodružstvích a pusťte se do úkolů, které si 
nemůže žádný poník, jednorožec ani pegas 

nechat ujít!

V nové knížce plné pohádek si přečtete, jak Peppa s kamarády 
hledala pirátský poklad nebo se ve školce učila počítat, jak 
s rodinou sbírali ostružiny, nakupovali u pana Lišáka, cestovali 
po rozkopané silnici, stavěli studnu přání, sbírali čerstvá vajíč-
ka a vyráběli kompost. Knížka s krásnými obrázky se skvě-
le hodí k předčítání přes 
usnutím! 

původní cena: 169 Kč
64 stran, 210 × 270 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

139 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč 
112 stran, 203 x 203 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
72 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Morčák Pip a spol.

Deník mopse: Vzhůru do nebes
Baron z Bublin alias „Bubi“ je nejroztomilejší mops na 
světě! Miluje módu, arašídové máslo a svoji paničku 
Bellu. Zato celým svým mopsím srdcem nesnáší vever-
ku Oříška, koupele a déšť. Když se Bella přihlásí do 
soutěže pro vynálezce, Bubi jí pomůže vytvořit nejlepší 
projekt všech dob. Jenže kvůli veverce mops nedopatře-
ním celý projekt zničí. Má-li být jeho panička zase šťast-

ná, musí se postavit Oříškovi – i dešti 
– jednou provždy.

Jedenáctiletý Eda odjíždí vlakem ve společnosti svého 
obtloustlého morčecího kamaráda Pipa k tetě, 
aby na jejím statku strávil 
začátek letních prázdnin. 
Sestřenice Tylka Edův pří-
jezd 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?

May 
Kyla

Tereza 
Kopecká

Tomáš 
Kopecký

původní cena: 299 Kč
120 stran, 170 x 243 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

Vyšlo také: 
Deník mopse:
Sněhový den

původní 
cena:

219 Kč

179 Kč
cena KMČ

původní cena: 219 Kč
80 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

179 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Mops králíčkem
Chloe, kamarádka Peggy, adoptuje 
malého králíčka a Peggy se cítí pře-
hlížená a začíná žárlit. Jak má sou-
peřit s roztomilou malou Coco? Bojí 
se, že se ji ten nový domácí mazlí-
ček snaží nahradit. A tak se mopsík 
rozhodne, že se z něj musí stát 
králíček, protože jedině tak ji rodina 

nepřestane mít ráda. A do 
toho všeho jsou už Velikono-

ce skoro za dveřmi…

Bella 
Swift

Hurá! Jsou tu Velikonoce
Blíží se Velikonoce. Příroda se po zimě opět probouzí, 
rodí se mláďata, děti barví vajíčka a užívají si první 
sluníčko! Nesmíme ale zapomínat ani na náboženský 
význam Velikonoc. Tahle knížka děti provede svátky 
jara a nudit se u toho rozhodně nebudou. Dozvě-
dí se o různých velikonoč-
ních zvyklostech a tradi-
cích, připraví si krásnou 
velikonoční výzdobu 
a naučí se péct ty nejvo-
ňavější beránky. Navíc se 
mohou těšit na speciální 
jarní pohádky.

Hana 
Skálová

Andrea 
Tachezy

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Vyšlo také: 
Mops hvězdou původní 

cena:
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč 
104 stran, 210 x 240 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Fotbalový král
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. Prostě nebejt poseroutka. 
Hlavní hrdina se jmenuje Pepík, jako největší český fotbalista 
všech dob Josef „Pepi“ Bican. A chce se mu vyrovnat. Jenže skoro 
přes balon padá. A tak 
se zapře a zamaká. Z ob-
tloustlého kluka se stane 
hvězda turnaje.

Jan 
Žáček

Pavel 
Kučera

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

Anička a Velikonoce
Blíží se Velikonoce a Anička dostane báječný nápad -- pojede k ba-
bičce! Na vesnici chodila do druhé třídy a měla tam prima kama-
rádky a kamarády. Jak se asi mají? Prožijí společně zase nějaká 

dobrodružství? Anička se moc těší! Už šestá knížka 
příhod osmileté Aničky!

Ivana 
Peroutková

Eva 
Mastníková

Domov pro Marťany
Desetiletá Michala se právě přestěhovala a má 
obavy. Jak ji přijme nová třída? Najde si kama-
rádku? Jak si zařídí svůj pokojíček? A hlavně jak 
se bude v novém prostředí dařit bráškovi Marti-
novi, se kterým je trochu víc starostí, protože je 
jiný než ostatní děti? Snad se Michale podaří 
všechno vyřešit, aby se nový 
domov stal tím nejhezčím 
místem na světě. Místem, kde 
by se mohlo líbit i Marťanům.

Martina 
Drijverová

Eva 
Mastníková

původní cena: 249 Kč
128 stran, 145 × 105 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
136 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Daniel 
Špaček

Daniel Špaček 
Tomáš KončinskýDo Nepaměti

Jasmína je úplně obyčejná holka, která třeba občas 
zapomene udělat úkol, občas si zase naopak vzpome-
ne, že se jí do něčeho vážně nechce. A proč si taky 
věci pamatovat? Nejlepší je 
pustit všechno z hlavy a uží-
vat si! To si ale myslí jen do 
chvíle, než zjistí, že v záhad-
ném místě zvaném Nepaměť  
jí všechny vzpomínky mohou 
ukrást. A při dobrodružné 
pouti napříč fantastickými 
světy Jasmína zjistí, proč by 
nám to, co si pamatujeme, 
rozhodně ukradené být 
nemělo.

Rodinu opic, vědecky řečeno řád primátů, tvoří stovky 
zvláštních, všemi barvami hrajících druhů rozšířených 
po celém světě. V této velkoryse ilustrované 
knize je najdete přehledně 
seřazeny. Dozvíte se třeba, 
které opice jsou vzhůru raději 
v noci než ve dne, kdo má na-
místo čtyř pět rukou, kdo se 
skrývá za maskou, které opice 
létají nebo která opice se dostala 
až za oběžnou dráhu Země. Bu-
dete moci srovnat rekordmany 
opičí říše a poznáte vědce, kteří 
zkoumání inteligentního světa 
primátů zasvětili celý život.

Opi Eva 
Horská

původní cena: 499 Kč
64 stran, 240 × 320 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

399 Kč
cena KMČ

Velká obrazová kniha opic!

Napínavý příběh z říše poztrácených 
vzpomínek od držitelů ceny 
Magnesia Litera

původní cena: 499 Kč 
256 stran, 170 × 221 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

399 Kč
cena KMČ
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Dobrodružství

Ve staré cihelně se svítí

Ztraceni v čase

Přes palubu

Martin tráví léto u babičky na vsi. Prokletá dvojka z chování – už 
mohl být u moře! Babička mu vypráví o svém malém bratrovi, který 
byl stejný rošťák jako on a kterého v Martinově věku zabil blesk. 
Jednoho dne se Martin vypraví do sousední vesnice a zastihne ho 
strašlivá bouře. Martin padne k zemi. A náhle zaslechne dusot – 
po louce běží k vysokému stromu osamělý chlapec...

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.

George musí být ten nejšťastnější kluk na světě. Spolu se svou 
sestřičkou Phoebe a tetičkou se plaví na Titanicu, největší lodi, 
jaká kdy byla postavena. George si nemůže pomoci a prozkoumá 
každý centimetr této úžasné lodi, i když ho to přivádí do problémů. 
A pak se stane nemožné – Titanic narazí do ledovce a dovnitř se 
dostane voda. George se ocitne sám plný obav  
na palubě potápějící se lodi.

Petra 
Braunová

Karel 
Jerie

Petr 
Šlik

Petr 
Morkes

Lauren 
Tarshisová

původní cena: 249 Kč
136 stran, 114 × 194 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

Vyšlo také: 
Zuřící živel

původní cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ
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Dětská klasika

Boj o první místo

Nový hrabě Monte Christo

Malý princ

Začtěte se do nejrozsáhlejšího a nejbarvitějšího 
románu Julese Verna v moderním převyprávění Ondřeje Neffa 
s ilustracemi Zdeňka Buriana! Nechte se vtáhnout do prudkého 
děje a spolu s hrdiny se vydejte po stopě zrádců. Strhující popis 
útěku z vězení, detektivní pátrání v přístavech Středozemního 
moře, divy fantastické techniky spojené s magií hypnózy, to vše 
přitahuje cele generace 
čtenářů na celém světě.

Třináctiletého Petra čeká poslední ročník základní školy. Jenže po 
prázdninách tam vládnou nové pořádky. Nepsaným vůdcem třídy se 
stal zákeřný frajírek Ruda, který své obdivovatele využívá, aby utla-
čoval slabší kluky. Petr je snad jediný, kdo odhalil Rudovu falešnou 
tvář a zlou povahu. Když však začne chodit do skautského oddílu, 
pozná úplně jiný svět. Pomůžou Petrovi nově nabyté hodnoty nalézt 
sebe samého a porazit tříd-
ního rivala?

S Malým princem se v africké poušti setkává opuštěný letec, autor 
této moderní pohádky. Zatímco se pokouší opravit havarovaný 
stroj, povídají si o všeličem. O tajemství podivuhodné pouti Malého 
prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí, o odpo-
vědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží na tom, odkud 
pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, že si to 
možná ani neumíme 
představit. Ale věděl, že 
je třeba chránit květinu, 
kterou vypěstoval, a že 
mu to přineslo radost.

Jules Verne 
Ondřej Neff
Zdeněk 
Burian

Jaroslav 
Foglar

Jaromír 
Švejdík

Antoine de 
Saint-Exupéry

původní cena: 249 Kč
96 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
136 stran, 170 x 221 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč 
256 + 30 stran, 163 x 238 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

179 Kč 
cena KMČSLEVA 50%

Další foglarovka

Jaro 2022  21



Deníky

Destrukční deník: Tentokrát barevně 

Deník parkouristy

Tajný deník

Ahoj. Jsem Tomáš Zonyga, ale nikdo mi 
neřekne jinak než Zony. Jestli tě zajímá 
parkour, chceš s ním začít nebo se o něm 
zatím jenom něco dozvědět, máš teď skvě-
lou příležitost. V téhle knížce zjistíš, co 
vlastně parkour je, jak se dá dělat bezpečně 
i jakou potřebuješ výbavu. 
Najdeš tu spoustu tipů 
a nápadů na trénování těla 
i mysli. Dozvíš se taky hod-
ně věcí o světě parkouru.

Destrukce je hra, to už všichni víme. 
Ale tentokrát si ji užijeme v barvě! 
Oblíbený Destrukční deník je tu znovu, v doplněném a hlavně barev-
ném vydání. Některé úkoly vám budou připadat známé, jiné trochu 
povědomé a spousta z nich vás překvapí. Ničení je zábavné a pestré, 
tak se do toho dejte!

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

Tomáš 
Zonyga

Keri 
Smithová

Pavel 
Beneš

původní cena: 229 Kč
164 stran, 150 x 210 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč 
224 stran, 130 x 200 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
224 stran, 167 x 225 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ
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Škola dobra a zla: Příručka pro 
Navěky a Nikdyvíce

Vítejte ve Škole dobra a zla! Všichni největší hrdinové 
a zloduši seděli dřív, než se vydali za svými příběhy do 
Nekonečného lesa, v našich lavicích... a teď se k nim 
můžete přidat i vy. Tato příručka vám pomůže proplout 
školními léty. Dočtete se v ní všechno: co si vzít s sebou, 
co na sebe a hlavně jak neskončit v mučírně. A taky pár 
šťavnatých drbů o učitelích i absolventech… Celobarev-
ná doplňková 
kniha k sérii 
Škola dobra 
a zla je zkrátka 
nezbytnost.

původní cena: 399 Kč
304 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

319 Kč
cena KMČ

Soman 
Chainani

Škola dobra a zla:
2: Svět bez princů
3: Poslední navěky
4: Vzhůru za slávou

Vyšlo také: 

původní cena: 
369 Kč

299 Kč
cena KMČ

původní cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ
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Astrid Lindgrenová

Karkulín ze střechy

Děti z Bullerbynu

Bratři Lví srdce

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

V úplně obyčejné ulici ve Stockholmu, v úplně obyčejném domě bydlí 
úplně obyčejná rodina Svantessonových. Obyčejný tatínek, obyčejná 
maminka a tři docela obyčejné děti Albert, Bety a Ben. Nahoře v do-
mečku za komínem však přece jen někdo neobyčejný žije – Karkulín 
ze střechy. A kdože to vlastně je? Ten malý neodolatelný chlubílek 
a nenasyta, polopohádkový človíček, který umí létat ve vzduchu a pro-
vádí samé neuvěřitelné 
věci? Otevřete tuhle kníž-
ku a poznáte ho sami!

Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství, 
které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci 

Jonatán a Karel zvaný Suchárek. Až ho dočtete, 
pochopíte, že oba jsou skutečně hodni 
jména bratři Lví srdce.

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

Astrid 
Lindgrenová

František 
Skála st.

původní cena: 249 Kč
200 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
224 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ
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Zábava

Tereza 
Kovářová

Jana Sedláčková

Štěpánka Sekaninová

Ester Dobiášová

Marcel 
Králik

Real Terysa

Atlas psů pro děti

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 suši, duchů 
a slizu, během které se o mně 
dozvíte naprosto všechno. 
Samozřejmě s humorem, který ke 
mně patří. Tak pěkné počteníčko!

Tlapku na srdce – že neuhodneš, kolik je na světě druhů 
psů? Ale neboj, ukážeme ti je od nejmenší čivavy až po 
nejchlupatějšího komondora. Dozvíš se nejen, jak všichni 
vypadají, ale i kteří psi patří k těm nejoddanějším, nejsta-
tečnějším nebo taky nejuslintanějším. A aby toho nebylo 
málo, můžeš se začíst do psích novin, které celý atlas 

doprovázejí. Najdeš v nich spoustu příběhů, 
rozhovorů a reportáží ze 

života známých i ne-
známých psích hrdinů!

původní cena: 349 Kč
104 stran, 230 x 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč 
296 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ

Jedinečný pohled do života 
známé youtuberky a tiktokerky
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Pro milovníky zvířat

Nejnebezpečnější zvířata světa

Dusty: V nebezpečí

Rychlý jako vítr

Když se do Pavlova domu vloupali zloději, Dusty se zachoval jako 
skutečný hrdina: okamžitě je zahnal a pustil se do pronásledování. 
Přes veškerou jeho snahu se však lupičům podařilo 
uniknout. Protože se případy podobných vloupání 
v okolí začaly množit a policie byla bezradná, rozhodli 
se Pavel s Alex na vlastní pěst vlákat bandu do léčky. 
Ale to je opravdu nebezpečné a k tomu všemu ještě  

zničehonic Dusty zmizel! Unesla ho  
snad ona zločinecká banda?

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

Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji nechal propadnout, což 
pro ni znamená jediné – místo vytouženého letního tábora s kama-
rádkou se bude celé prázdniny učit, a sice na venkově v hřebčinci 
své dosud nepoznané babičky. Ale na to, zabořit nos do knížek 
a nechat se hlídat jen o něco starším pacholkem Samem, nemá 
Majka ani pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských stájí objeví 
divokého a plachého hřebce 
Severáka – a překvapeně 
zjistí, že rozumí řeči koní! 
Jenže nezkrotného koně 
chtějí utratit...

Jan 
Andersen

Karolin 
Kützel

Carola 
Wimmer

původní cena: 269 Kč
208 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
112 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
160 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

Vyšlo také: 
Dusty: Vrať 
se domů!

původní cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Megan 
Shepherdová

Marcela 
Hebertová

Tilda 
Kelly

  Psí hvězda
Skutečný příběh Lajky

Osamělý orangutánek

Lajka je toulavé štěně, které v ulicích Moskvy bojuje 
o přežití. Jedné noci je odvlečena ze svého úkrytu v prů-
chodu, aby se stala hvězdným letcem – psem vycviče-
ným pro let do vesmíru. Lajka nemá důvěru k lidem, a tak 
se všemožně snaží utéct. Dokud však nepotká Ninu. 
Nina je osamělé děvče, dcera vědce v sovětském kos-
mickém programu. Když se v tatínkově laboratoři Lajka 
s Ninou setkají, vznikne mezi nimi 
silné pouto. Budou 
natolik statečné, aby 
se odvážily následovat 
své sny až daleko ke 
hvězdám?

Erin se dostane k nové pěstounce Rachel, která pracu-
je jako veterinářka v záchranné stanici pro opuštěné 
opičky. Když do stanice přijede malý orangutan jmé-
nem Budi, rozhodnou se Erin s Rachel vzít si ho na pár 
dní domů, než ho budou moct pustit do výběhu mezi 
ostatní opice. Erin sice v dět-
ském domově 
nějaké spolubydlící 
měla, ale nikdo 
z nich nebyl zdale-
ka tak roztomilý 
a hravý jako malý 
orangutan Budi!

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
240 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Ranč Jabloňový květ: Fany a Gulliver
Na ranči Jabloňový květ nikdy 
není nouze o nová dobrodružství. 
Nedávno 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 
netuší, že zanedlouho jí 
Pinto péči oplatí a pomůže 
jí vypořádat se s jejím 
největším strachem.

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

pevná vazba pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

Pippa 
Youngová

Eleni 
Livaniosová

Vyšlo také: 

Ranč Jabloňový květ: 
2 - Rebeka a Ed 
3 - Charlie a Pirát 
4 - Hanka a Pinto Cena za jeden díl

běžná cena: 
219 Kč

179 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 

169 Kč

89 Kč
cena KMČ

Ať žijí štěňata: Chyťte Harryho!
Když teta Jana požádá Katku, Máju a Gábinu, aby jí pomohly s péčí 
o malého nezvedeného bígla, pojmenovaného po známém kouzelní-
kovi a mistrovi útěků Harrym Houdinim, děvčata netuší, do jakého 
dobrodružství se pouštějí. Harry dostojí pověsti svého slavného 
jmenovce a hned při první příležitosti jim předvede, že co se ztráce-
ní týče, je opravdový mistr. 
Zmizí jim přímo před no-
sem! Najdou kamarádky 
pohřešované štěně?

Susan 
Hughesová

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159Kč 
cena KMČ

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

Vyšlo také:

Cena za jeden díl Cena za jeden díl
běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ
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PC hry

Deník malého minecrafťáka: 
komiks 2

Deník malého 
Minecrafťáka:
Kotě z Podsvětí 2

běžná cena: 169 Kč
139 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Deník malého Minecrafťáka: komiks

 Deník malého Minecrafťáka:
Kotě z Podsvětí

Minus rozhodně není vesničan jako 
ostatní. Pěstování mrkve ho vůbec 
nezajímá a obchodování ještě méně. 
Jeho snem je stát se bojovníkem. 
Jednoho dne sebere odvahu a vydá 
se vstříc dobro-
družství. Zombie, 
se kterou se se-
tká, naopak sní 
o tom, že se stane 
člověkem. Společ-
ně je čeká spous-
ta dobrodružství...

Kocourek Billy by udě-
lal nejlépe, kdyby po-
slouchal svou mámu. 
Místo toho se ale ocit-
ne v Podsvětí plném děsivých mobů. V doprovodu veselého 
ďasa a hodné čarodějnice rozvíjí své čerstvě získané nadpřiroze-
né síly. Bude to ale stačit, aby se postavil Endernovovi, který 
chce se svou armádou ovládnout Nadzemní svět? Aby ho za-
chránil, musí se stát 
vyvoleným – tím, o němž 
mluví proroctví.

Cube 
Kid

Cube 
Kid

původní cena: 349 Kč
288 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Únikovka: 
• Strašidelný dům 
• Tajuplný ostrov

Cena za jeden díl

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Únikovka: Deník Malého Minecrafťáka

Among Us: Zrádce ve vesmíru

JSTE UVĚZNĚNI, MALÍ BOJOVNÍCI!  
Když už to vypadalo, že bude v Městečku-Vesnici klid, 
objeví se najednou tajemný chrám! Alizée se vydává na 
jeho průzkum, nikdy se však nevrátí. Bez váhání se ji 
vydáváte hledat, stáváte se však dalšími vězni chrámu. 
Před sebou máte řadu hádanek, které musíte vyřešit, 
abyste se z chrámu dostali. Není pochyb, za tím vším 
stojí Herobrine… spojte síly s Billym, neobvyklým kotě-

tem z podsvětí, abys-
te společně našli 
Alizée a všichni z ta-
jemného chrámu 
unikli!

V je mladý astronaut na palubě hlídkové vesmírné lodi. Jeho rutinní 
pracovní náplň je na míle vzdálená byť jen náznaku nějakého dob-
rodružství. Návštěvy jídelny se střídají s každodenními úkoly: kont-
rola elektrických rozvodů, seřízení dalekohledů, čištění kyslíkových 
filtrů... Když se ale na lodi začnou jednotliví členové posádky měnit 
v mrtvoly, pohádková práce ve vesmíru se rychle změní v noční 
můru. Na palubě je zrád-
ce, který chce posádku 
vybít do posledního!

Laura 
Riviere

původní cena: 299 Kč
184 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ

Cube 
Kid

původní cena: 199 Kč
96 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Michaela 
Bystrá
Pavla Filip 
Navrátilová

Omalovánky pro Brawlstarsáky 

Kreslení pro Minecrafťáky

Hraješ Brawl Stars hodiny na mobilu nebo 
počítači a vůbec se od něho nemůžeš od-

trhnout? Se svým oblíbeným Brawle-
rem plníš náročné úkoly, bojuješ v kru-
tých bitvách, sbíráš vzácné trofeje 
a postupuješ vzhůru napříč hodnost-
mi… Chceš se svými udatnými hrdiny 
trávit více času a nekoukat při tom 
zase do mobilu nebo počítače? Máme 
pro tebe ideální řešení! Vezmi do ruky 
na chvilku místo mobilu pastelku a ne-
nápadně se vrať zpět do světa hrdin-

ských stříleček alespoň prostřednic-
tvím našich super omalovánek…

Tak hraní Minecraftu na mobilu nebo tabletu by ti šlo, ale 
co si zkusit nejznámější skiny, monstra, mutanty a zvířa-
ta třeba taky nakreslit? Neboj, není to žádná věda a díky 
téhle jedinečné kostičkované knize se ve čtyřech jedno-
duchých krocích naučíš tvořit fakt cool minecrafťácké 
obrázky! Navíc se o jednotlivých „postavách“ dozvíš také 
spoustu zajímavostí, o kterých jsi zaručeně ještě nesly-

šel, a nebudou chybět ani 
vtipné hlášky!

Pavla Filip 
Navrátilová

původní cena: 229 Kč
96 stran, 160 x 230 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
128 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ
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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.

Vtipy

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

Tento vtip nám zaslal Honza Berka

V restauraci
„Naší specialitou jsou šneci!“
„Vím, jeden mě už obsluhoval.“

Tento vtip nám zaslala Anetka Soukupová

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

Tento vtip nám zaslala Natálka Soukupová

Reportér se ptá muže, který nastupuje do autobusu:
„Nechal byste na své místo sednout starou paní?“
„Ne!!!“
„Ani kdyby měla hůl a nesla těžkou tašku?“
„Ne!!!“
„Ale proč?!“
„Protože jsem řidič.“

Tento vtip nám zaslal Petr Náchodský

V moři plavou dva žraloci a na hladině se plaví surfař.
Jeden žralok povídá: „Hele svačinka!“
A druhý žralok říká: „Dokonce na talířku!“

Tento vtip nám zaslal Daniel Rott

Soudce se ptá obžalovaného: 
„Proč jste ukradl to auto?“
Obžalovaný: „Protože se mi zdálo, že nemá majitele.“
Soudce: „Kde stálo?“
Obžalovaný: „U hřbitova.“

Tento vtip nám zaslaly Lucka a Kačka Hartvichovy

Víte, proč nechodí stonožky lyžovat? Protože než by si 
nasadily lyže na všechny nohy, tak by už bylo léto.

Tento vtip nám zaslaly Mája a Selenge

U doktora: „Abyste se vyléčila, musíte jíst alespoň jedno 
vejce denně.“
„Ale já vejce nesnáším!“
„Říkám jíst, ne snášet.“

Tento vtip nám zaslala Dao Vu Nhu Quynh

Jaký je rozdíl mezi koněm a hřebíkem? Na koně nejdřív 
vyskočíte a pak si sednete, zatímco u hřebíku si nejdřív 
sednete a pak vyskočíte.

Tento vtip nám zaslal Lukáš Beránek

„Slyšela jsem, že ten váš syn studuje na univerzitě. 
Co z něho bude, až skončí?“ ptá se známá paní 
Novákové.
„Obávám se, že důchodce.“ 

Tento vtip nám zaslala Alena Formanová

Paní učitelka se ptá: „Zdendo, čím chceš být?“
„Lékařem.“
„Ale vždyť se bojíš injekcí.“
„Bojím, ale až budu doktor, pak budu na bezpečnější 
straně jehly já.“

Tento vtip nám zaslala Dao Vu Nhu Quynh

Vrátí se muž ze služební cesty a najde svou ženu 
v kuchyni, ve které je strouhanka snad úplně všude. 
Blondýnka ale stále dál strouhá další a další rohlíky. 
„Proboha co to tady vyvádíš?!?“
„Chtěla jsem ti na přivítanou udělat řízky a recept 
v kuchařce začíná: Strouhejte tři dny staré rohlíky!“

Tento vtip nám zaslala Natálie Havelková 

Jde hluchý na koncert a povídá: „Tady něco nehraje.“
Tento vtip nám zaslal Jan Jiruš

„Pane doktore zvoní mi v uších. Co mám dělat?“
„Hlavně nechoďte otevírat!“

Tento vtip nám zaslaly Lucka a Kačka Hartvichovy

„Pepíčku, proč jsi přišel pozdě do školy?“ ptá se paní 
učitelka.
„Viděl jsem na ulici značku POZOR, ŠKOLA, ZPOMAL, tak 
jsem uposlechl.“

Tento vtip nám zaslala Sophia Brejlová

Otec se ptá syna: „Co se teď učíte ve škole?“
„Hledáme společného jmenovatele.“
„To se ještě nenašel? Už se hledal, když jsem kdysi 
chodil do školy já!“

Učitelka se ptá žáčka: „Pověz mi, co je dál,  
Měsíc, nebo Čína?“
„Čína.“
„A jak jsi na to přišel?“
„Měsíc vidím každý den, ale Čínu jsem ještě neviděl!“

Baví se ředitel s panem Novákem: „Nejraději 
vzpomínám na druhou třídu!“
„Já taky, to byly krásné tři roky!“

Tyto vtipy nám zaslala Lenka Lienková

Všichni chodí na procházku s pejskem. 
Já mám jen želvu. Tak jsem šel taky. 
Už tři dny jsem nebyl doma,  
stále jdeme po schodech.

Tento vtip nám zaslal  
Josef Ligma
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LEGO

Sestav minifigurku Nevilla Longbottoma,  
pak se přidej k němu, Harrymu a Hermioně 
a objev s nimi hromadu kouzelných překvapení, která se ukrývají 
v nejrůznějších zákoutích Bradavic. Pokoř záhadné úkoly a překonej 
čarodějné výzvy této skvělé knihy ze světa LEGO Harry Potter!

Hadí kmeny jsou zpět! Tentokrát se ale vyzbrojily hustými technologie-
mi. Sestav si minifigurku hadího bojovníka s jeho dronem a pak sehraj 
různé scénky, jak se nindžové utkali s novým protivníkem. Přečti si 
ssssuprový příběh o nindžovském dni. Zažij útok Skulkina i legrační 
příhodu s hady a auťákem, o níž si přečteš v komiksu. A především 
pomoz nindžům porazit nové i staré zlouny ve sssskvělých aktivitách. 
Ninja-go!

Tahle skvělá knížka aktivit je plná znovupoužitelných samolepek 
z řady LEGO® Life, které ti umožní zachytit tvé super nápady. Do-
konči skládanky, rozlouskni hádanky a dotvoř stránky pomocí jedi-
nečných samolepek. Pak můžeš svá díla vyfotit a sdílet je pomocí 
aplikace LEGO Life s ostatními – jen ať se dozvědí, jaký kreativní 
génius se v tobě ukrývá!

Původní cena 199 Kč 
64 stran, 205 x 288 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

99 Kč 
cena KMČ

Původní cena 199 Kč 
32 stran, 205 x 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Původní cena 199 Kč 
32 stran, 205 x 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

LEGOR NINJAGOR0 0 Hadí ssssoupeři

 LEGOR Harry Potter™ Kouzelná 
překvapení

0

LEGOR EMOTICON Kniha samolepek0

Přes 1 000 samolepek 
k opakovanému použití

SLEVA 50%
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Poznáváme svět

Atlas vesmíru pro děti
Nádherně ilustrovaný atlas s šesti velkými rozkládacími 
mapami odhalí všem malým zájemcům skrytá tajem-
ství blízkého i vzdáleného vesmíru. Čeká tě procházka 
po naší Sluneční soustavě, navštívíš komety a planet-
ky, podnikneš výlet na Měsíc, seznámíš se s prvními 
astronauty a vyzkoušíš si, jaké je cestovat v raketoplá-

nu nebo žít na vesmírné 
stanici. Mapa severní 
i jižní oblohy tě naučí 
rozpoznávat ta nejzná-
mější souhvězdí.

původní cena: 349 Kč
36 stran, 230 × 260 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč
cena KMČ

Jiří Dušek 
Jan Píšala

Pavla Kleinová 
Tomáš Tůma

Vycvič si mazlíčka! Klikrtrénink pro králíky a morčata
Chcete svého mazlíčka naučit běhat sla-
lom, dát pac, vychovat k čistotnosti, zbavit 
strachu ze stříhání drápků? S klikrem se vám to podaří 
i u králíků, morčat, krys a spol.! Díky klikru rozvinete 
schopnosti svých mazlíčků hravou formou a poznáte:
• jak vůbec klikrtrénink funguje,
• jak své chlupáčky naučíte veselé a užitečné kousky,
• jak trénink všechny neuvěřitelně baví,
• které cviky jsou vhodné pro která zvířata
•  a jak můžete jednoduše  

„odkliknout“ různé 
strachy a stres.

Isabel 
Muller

původní cena: 249 Kč
96 stran, 170 × 235 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Mám v tom hokej - Zábavný průvodce světem 
ledního hokeje

Kurz přežití pro děti

Povinnost pro všechny malé 
fanoušky nejrychlejšího týmo-
vého sportu na světě! Nejzá-
sadnější informace o ledním 
hokeji, které by měl znát kaž-
dý hráč i fanoušek – vznik 
a historie sportu, pravidla 
a názvosloví, rekordy a re-
kordmani u nás i v nej-
slavnější hokejové 
soutěži: NHL!

Nauč se, jak se o sebe postarat v jakékoli situaci. Jak 
přežít v divočině, ale i ve městě, v létě i v zimě. Před-
stav si, že přestane fungovat elektřina, nepoteče voda, 
budou zavřené obchody... Kdo se pak dokáže zařídit 
a postará se i o své nejbližší? No přece ty! 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 ztra-
tíš třeba na horách.

Alena 
Ryšánová

Amar 
Ibrahim

původní cena: 299 Kč
112 stran, 160 x 230 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč 
152 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Atlas bylin

Asterix: Latinské citáty a jejich výklad

V knize naleznete více než 100 planě rostoucích dru-
hů, které můžete najít v naší přírodě od časného jara 
až do pozdního podzimu. Rostliny jsou řazeny v knize 
abecedně, vždy podle barvy květů. Jednoduché určují-
cí znaky a fotografie pořízené v přiro-
zeném prostředí pomohou k jejich 
snadnému určení všem, kdo se zají-
mají o přírodu a chtějí se o ní dozvě-
dět něco více. Vezměte si knihu s se-
bou ven a poznávejte barevnou 
krásu, která nás obklopuje.

Nejslavnější z Galů (slavnější než 
Vercingetorix, historikové promi-
nou) vděčí za část své slávy Římanům. A Římané 
mluvili latinsky, což neuniklo pozornosti autorů Aste-
rixe, kteří protkali své příběhy latinskými citáty často 
z pera největších básníků antického Říma. Tato kníž-
ka vám podá poutavý výklad těchto citátů, a to s as-
terixovským humorem 
a láskou k latině.

Marta 
Knauerová

Atila Vörös 
Jana Drnková

Bernard-Pierre 
Molin

původní cena: 299 Kč
144 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
160 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

Poznáváme 
naše květiny
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Zábava

Šifry pro děti

České dějiny očima Psa

Bludiště pro děti

Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, který se pokusí 
prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo po-
dařit nakonec každému. Šifry jsou uspořádány a označeny podle 
obtížnosti a k luštění nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti a pomůc-
ky. Vše potřebné naleznete přímo v knize. Pokuste se šifrám přijít na 
kloub sami, s kamarády nebo třeba s rodiči. V závěru knihy jsou uve-
deny jak nápovědy, tak i sa-
motná řešení, tedy s výjimkou 
závěrečné, poslední, prapo-
divně podivné šifry...

Máte rádi dějepis? Pak sáhněte po této knížce. Pes žil totiž s lidmi 
odjakživa, doprovázel rytíře i sedláky, procházel dějinami. Se zauje-
tím sledoval českou historii od praotce Čecha přes Přemyslovce, 
Lucemburky až k Janu Husovi. Někdy do dění zasahoval, někdy ho 
pouze trefně komentoval. Vtipný a originální průvodce naší historií 
vám osvěží to, co už znáte, a prozradí, co vám zatím zůstalo utaje-
no. S psím kamarádem je 
to přece jen větší zábava!

Můžeš si vybrat bludiště pohádková, dobrodružná, bludiště se 
zvířátky nebo třeba s duchy a strašidly. Začni zábavným a lehčím 
nebo se přímo vrhni na to nejzamotanější! Zapojit do hry můžeš 
přitom i své kamarády nebo sourozence. Každý si určitě nějaké 

super bludiště vybere. Co třeba cesta 
k pirátskému pokladu nebo za aztéc-
kým zlatem?

Radek 
Pelánek

Martina 
Drijverová

Petr 
Urban

původní cena: 229 Kč
124 stran, 140 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Hříbata - omalovánky

  Kreslení pastelkami: 50 kroků k rozvoji 
kreslířských dovedností - tvůrčí dílna

Krásná, rozpustilá, hravá i pohádková, to jsou hříbata 
a jejich kamarádi z této naší knížky. Připrav si různoba-
revné pastelky, voskovky nebo fixy a nech hříbata zazá-
řit! Díky perforovaným stránkám si nejhez-
čí obrázky snadněji 
vytrhneš 
a můžeš si je 
vystavit v po-
kojíčku nebo 
darovat.

Rozviňte svůj tvůrčí potenciál a zažijte pocit experimen-
tování a zábavy při skicování pomocí tužek, pastelek, 
akvarelových pastelek i dalších uměleckých pomůcek 
pro kreslení! Naučíte se tradiční techniky, jako je šrafo-
vání, konturování a tečkování, rozvinete své dovednosti 
vytvářením kompozic, zkusíte jedinečné efekty, kterých 
můžete dosáhnout pomocí blenderů a pastelek roz-
pustných ve vodě. Vše můžete vyzkoušet přímo v této 
instruktážní knize, která vám dává k dispozici dostatek 
místa pro 
vlastní  
kreslení.

původní cena: 199 Kč
72 stran, 224 × 224 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

Atila 
Vörös

Sasha 
Prood

Domácí mazlíčci -
 omalovánky

Vyšlo také: 

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč 
176 stran, 203 x 203 mm

měkká vazba, pro děti od 14 let

319 Kč
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Kreslíme na čtverečkovaný papír

Nakresli si 365 kawaii obrázků

Vzpomínáte si, jak jste jako děti rádi 
kreslili do čtverečkovaných sešitů? 
Linky čtverečků přímo vybízejí každé-
ho k tomu, aby je obtahoval, a provokují fantazii k vymýš-
lení nejrůznějších tvarů a ornamentů. Stejně 
jednoduché je ztvárnit v nich 
oblíbená zvířata, před-
měty či dopravní pro-
středky. Kresba do 
mřížky je snadná a dě-
tem umožní získat sebe-
důvěru i výtvarné zkuše-
nosti. Současně rozvíjí 
soustředění a pozornost.

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

původní cena: 229 Kč
96 stran, 205 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

původní cena: 369 Kč 
368 stran, 240 x 140 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

299 Kč
cena KMČ

Mayumi 
Jezewski

Věra 
Mleczková

Nakresli si 365 jednorožců 
a jejich kamarádů

Vyšlo také: 

běžná cena: 369 Kč

299 Kč
cena KMČ
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CooBoo Classics

Emma

Něžná je noc

Petr a Lucie

Dějově bohaté, čtivě a zábavně napsané dílo zalidněné pronikavě 
vykreslenými postavami vyniká jako hluboká sonda do nejzazších 
končin individuální lidské existence. V roztančené době divokých 
večírků sledujeme mladého talentovaného psychiatra, jenž v sobě 
cítí dar empatie i poslání pomáhat narušeným lidským bytostem. 
Ty je třeba milovat profesní odosobněnou láskou – a mladý doktor 
chce být za svou laskavost 
milován. V osudovém vzta-
hu k mladé pacientce jej 
život strhává do neovlada-
telného víru.

Ač okouzlující, bohatá a chytrá Emma Woodhousová nemá manžela, 
myslí si, že má mimořádný talent dávat páry dohromady a pak sledo-
vat jejich šťastná manželství. A ačkoli ji od toho její drahý přítel pan 
Knightley zrazuje, nic ji nebaví víc než zaplétat se do milostných vzta-
hů druhých. Když se však jeden z jejích dobře míněných plánů krutě 
zvrtne – jak pan Knightley správně předpověděl, musí Emma čelit 
následkům svého vměšo-
vání.

Právě letos uplynulo sto let od konce první světové války, na jejímž 
konci se odehrává děj novely Petr a Lucie, která vábí čtenáře již od 
svého vydání. Milostný příběh dvou mladých lidí – naivního kluka 
pocházejícího z lepších poměrů a zkušenější dívky, která ví, co 
život obnáší, ale zároveň umí z celého srdce milovat – i po stu 
letech působí tak živě, že by se mohl stát i dnes. Nový moderní 
překlad Tomáše Havla, 
který zahajuje edici  
CooBoo Classics.

Francis Scott 
Fitzgerald

Jane 
Austen

Romain 
Rolland

původní cena: 199 Kč
104 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

159 Kč 
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
536 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

299 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
424 stran, 130 x 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

Vrcholné dílo  
geniální Jane Austenové
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Teen zóna

Marlen 
Dammannová

Odhal svého vnitřního jednorožce

Amaris: S větrem o závod

Stříbrné perutě: Rebelka noci

Alice vydraží na aukci zanedbaného arabského ročka – má totiž pocit, 
že ji s koněm pojí jakási neviditelná síla. Alicin biologický otec, u něhož 
tráví léto na jezdeckém statku, ji v rámci svých možností podpoří. 
Alice však brzy zjistí, že temné tajemství, které s sebou hřebec 
přináší, znamená ohrožení pro ni i její nové přátele. Naštěstí je na její 
straně Ben. Jenže tenhle čeledín dokáže Alici udělat v hlavě i srdci 
pěkný zmatek.

Uvnitř této knihy najdete podněty k psaní, seznamy úkolů a stránky 
na čmárání, které vás povzbudí k tomu, abyste prožívali svět jako 
jednorožec. Někdy totiž stačí jen ukázat svůj roh a nechat vaše kou-
zelné já zářit! Psaní deníků je relaxační činnost pro každého a tento 
rozmarný přístup k náročným životním situacím vám pomůže udržet 
si nadhled. Buďte jako jednorožec a přivítejte ve svém životě kouzlo. 

Thorn už se proměnila z normální dívky v mocnou polobytost – mí-
šence člověka a Stříbrných perutí. Její ohnivě rudé perutě svědčí 
o zradě, které se v očích klanu kdysi dopustil její otec. Proto se na 
lov Thorn vydává nejen náčelník klanu, ale také jeho syn Lucien, 
kterému Thorn darovala své srdce, a současně přitom zlomila to 
jeho. Thorn uprchne do pověstmi opředeného Glastonbury, aby 
nabrala ztracené síly. Když se pak ocitne v ohrožení její rodina, 
musí v sobě Thorn probudit 
dědictví světla. původní cena: 349 Kč 

360 stran, 145 x 205 mm
měkká vazba, pro děti od 13 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
192 stran, 145 x 195 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
284 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

Jedno velké tajemství 
a jedna velká láska…
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Zábavné učení

Pravidla českého pravopisu

Matematika pro bystré a nadané žáky

Vy jmenovaná slova jedno po druhém

Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo 
prarodičům, kteří mají ve svém okolí matema-
ticky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření 
dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Tým autorek z Ka-
tedry matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve 
své publikaci využil svoje dlouholeté zkušenosti s přípravou pod-
kladů pro nadané děti; 
pro pedagogy jsou velmi 
cenné škály pro identifi-
kaci nadání.

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

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

světem jednorožců, je 
hlavním cílem procvičo-
vání učiva.

Irena Budínová 
Růžena Blažková

Eva Mrázková 
Andrea Brázdová

Petr 
Palma

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

měkká vazba, pro děti od 15 let

139 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
96 stran, 190 × 260 mm

měkká vazba, pro čtenáře od 18 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
16 stran, 270 x 300 mm

leporelo, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Velká kniha nápadů pro děti

Jak pozorovat ptáky

Vědecké kladivo

Unikátní průvodce, jenž je určen nejen 
zkušeným ornitologům, ale i laikům, kteří 
chtějí proniknout do ptačí říše a poznat 
nejznámější druhy vyskytující se na našem 
území. Autor pro vás vybral 122 druhů. 
Kromě popisů ptáků a jejich charakteristic-
kých vlastností sepsal i to, 
kde u nás daní ptáci žijí.
Doplněno o nádherné 
ilustrace a místo na zápis.

Víte, že tvořit se dá ze všeho? Odpadový materiál, 
přírodniny nebo levné a snadno do-
stupné materiály, to je základ výrobků 
v této knize. Děti i dospělí se mohou 
těšit na 50 báječných projektů, které 
jsou doprovázeny názornými fotografie-
mi, takže vše zvládnou i na-
prostí začátečníci. Krok za 
krokem se naučíte spoustu 
výtvarných technik.

V dnešní době informačního chaosu existuje řada rozšířených 
mýtů – a vědecké kladivo je tady od toho, aby je rozbilo 
napadrť. Youtuber a vloger Martin Rota 
se na svém kanále už přes sedm let vě-
nuje nejrůznějším námětům: od fungování 
lidského těla po otázky současné fyziky. 
Ve výběru z těch nejzajímavějších témat 
najdete jasné a vědecky 
podložené odpovědi, které 
jsou stejnou měrou zábavné 
i fascinující.

Antonín 
Krása

Petra 
Mertová

Lucie Dvořáková 
-Liberdová

Martin 
Rota

původní cena: 349 Kč
160 stran, 210 x 270 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
296 stran, 167 x 225 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

299 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč 
184 stran, 167 x 240 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ
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Pro dospělé

Encyklopedie traktorů

Zahrada dětem

Jóga proti úzkosti a strachu

Kniha plná nápadů na zábavné aktivity, které inspirují k pobytu na 
čerstvém vzduchu. Díky jednoduchým a efektivním tipům vytvoříte 
ve svém okolí místo, kde se děti samostatně zabaví, užijí si bez-
pečného pohybu, získají nové dovednosti, objeví kouzla a taje pří-
rody. Velká část obsahu této knihy je použitelná kdekoli – na za-
hradě, v parku, v pralese i na konci světa. V knize naleznete 
náměty na sportovní pomůcky, vrbové domečky, hračky z přírod-
ních zdrojů, experimenty, 
pozorování, pátrání, vodní 
hrátky.

Encyklopedie traktorů popisuje české i slovenské kolové a pásové 
traktory, lokomobily a motorové pluhy, používané 
od přelomu 19. a 20. století až do současnos-
ti. Kniha obsahuje historii výroby traktorů a in-
formace o desítkách firem, z nichž většina 
v dnešní době již neexistuje. V závěru knihy 
autor pro čtenáře shromáždil 
zajímavosti ze života českých 
konstruktérů, černobílé i ba-
revné fotografie a kresby.

Každý už se v životě setkal s obtížnějším obdobím plným stresu, 
obav a úzkostí. Pokud nejsou pod kontrolou, mohou člověka nejen 
omezovat, ale také se rozvinout do panických atak a depresí. Jóga 
a ájurvéda představují cestu, jak tyto stavy rozpoznat a zvládnout. 
Které pozice a dechové techniky jsou k tomu nejvhodnější? Zkuše-
ná lektorka jógy Zuzana Klingrová vám ukáže hlavní stabilizační 
principy, které tělu i mysli vrátí ztracený klid. 

Leona 
Šťávová

Marián  
Šuman-Hreblay

Zuzana 
Klingrová

původní cena: 499 Kč 
312 stran, 205 x 205 mm

měkká vazba, od 15 let

399 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
160 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba

264 Kč 
cena KMČ

původní cena: 429 Kč
224 stran, 190 × 238 mm

pevná vazba, od 14 let

344 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 Jaro 2022
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

otoč

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče 239

100 nejznámnějších pohádek pro unavené rodiče: 
z celého světa

279

Amaris: S větrem o závod 239

Among Us: Zrádce ve vesmíru 239

Anička a Velikonoce 199

Asterix – Latinské citáty a jejich výklad 279

Ať jsou velcí zase malí 199

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: Kdo rozveselí Sisinku? 159

Ať žijí štěňata: Miky detektivem 139

Ať žijí štěňata: Pozor na Cvrčka! 159

Ať žijí štěňata: Rita pomáhá 89

Atlas bylin 239

Atlas psů pro děti 279

Atlas vesmíru pro děti 279

A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí 239

Bambilion životů košišty Pusheen 199

Bludiště pro děti 159

Boj o první místo 239

Bratři Lví srdce 199

Cvičení s říkankou pro malé děti 219

Červená karkulka 239

České dějiny očima Psa 184

Deník malého Minecrafťáka: komiks 139

Deník malého Minecrafťáka: komiks 2 139

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 279

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2 239

Deník mopse: Sněhový den 179

Deník Mopse: Vzhůru do nebes 179

Deník parkouristy 279

Destrukční deník: Tentokrát barevně 199

Děti z Bullerbynu 279

Disney – Postýlková sbírka pohádek 319

Do Nepaměti 399

Domácí mazlíčci – omalovánky 159

Domov pro Marťany 199

Dusty: V nebezpečí 219

Dusty: Vrať se domů! 219

Emma 299

Encyklopedie traktorů 344

Fotbalový král 199

Grafomotorická cvičení pro předškoláky 159

Hříbata – omalovánky 159

Hurá! Jsou tu Velikonoce 239

Jak pozorovat ptáky 299

Jak se Vojta ztratil 159

Jak vycvičit draka – Mega aktivity 139

Jaro je tu s Luckou, Jendou a Martínkem 239

Jóga proti úzkosti a strachu 399

Johana s dlouhýma nohama 159

Karkulín ze střechy 199

Kreslení pastelkami 319

Kreslení pro Minecrafťáky 184

Kreslíme na čtverečkovaný papír 184

Kurz přežití pro děti 239

Kutálí se ze dvora 119

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů
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Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc 184

LEGO® EMOTICON Kniha samolepek 99

LEGO® Harry Potter™ Kouzelná překvapení 159

LEGO® Ninjago™ Hadí ssssoupěři 159

Logopedické vymalovánky 159

Mach a Šebestová ve škole 239

Malý princ 199

Mám v tom hokej 239

Marvel Studios: Encyklopedie postav 319

Matematika pro bystré a nadané žáky 199

Mops hvězdou 199

Mops králíčkem 199

Morčák Pip a spol. 239

Můj první atlas zvířat 189

My Little Pony – Čti a bav se s námi 219

Nakresli si 365 jednorožců a jejich kamarádů 299

Nakresli si 365 kawaii obrázků 299

Naučte své děti říkat L, R, Ř 179

Nejnebezpečnější zvířata světa 219

Něžná je noc 239

Nový hrabě Monte Christo 179

O autech – Pohádky na 4 kolech 239

Odhal svého vnitřního jednorožce 219

Omalovánky pro Browlstarsáky 199

Opakování pro druháky 139

Opakování pro prvňáky 139

Opi 399

Oříškový podzim s Luckou, Jendou a Martínkem 239

Osamělý orangutánek 199

Pan Buřtík a pan Špejlička 239

Peppa Pig – Pohádky do postýlky 199

Petr a Lucie 159

Pohádky o domovních znameních 239

Polštářová válka 99

Popletené počítání 199

Pracovní sešit předškoláka 139

Pravidla českého pravopisu 139

Princezna stokrát jinak 319

Projekt pes (prázdniny v Beskydech) 184

Projekt pes (smečka) 184

Projekt pes (ten můj) 239

Přes palubu 199

Psí hvězda 239

Ranč Jabloňový květ: Fany a Gulliver 199

Ranč Jabloňový květ: Hanka a Pinto 179

Ranč Jabloňový květ: Charlie a Pirát 179

Ranč Jabloňový květ: Rebeka a Ed 179

Real Terysa 319

Rychlý jako vítr 199

Sedmilhář Josífek 159

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola 199

Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě 199

Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly 219

Sesterstvo a síla moci 239

Sesterstvo ve Snové říši 199

Star Wars – Vrcholná Republika: Sílící bouře 319

Stříbrné perutě: Rebelka noci 279

Šifry pro děti 199

Škola dobra a zla: Poslední navěky 279

Škola dobra a zla:  
Příručka pro Navěky a Nikdyvíce

319

Škola dobra a zla – Svět bez princů 299

Škola dobra a zla – Vzhůru za slávou 279

Tajný deník 184

Tlapková patrola: S tlapkami v Adventure Bay 239

Tlapková patrola: Začínáme číst – Dobrodružství 
na moři

184

Únikovka: Deník malého Minecrafťáka 159

Únikovka: Strašidelný dům 159

Únikovka: Tajuplný ostrov 159

Ve staré cihelně se svítí 219

Vědecké kladivo 239

Velká kniha nápadů pro děti 279

Vtipy pro děti 119

Vtipy pro děti 2 159

Vtipy pro děti 3 139

Vtipy pro děti 4 159

Vtipy pro děti 5 159

Vycvič si mazlíčka! 199

Vyjmenovaná slova jedno po druhém 319

Z deníku kocoura Modroočka 199

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky 219

Zahrada dětem 264

Zlobilky 199

Ztraceni v čase 199

Zuřící živel 139
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Star Wars - Vrcholná Republika:
Sílící bouře
Duch jednoty se pod vede-
ním kancléřky Republiky 
Liny Soh šíří do galaxie 
a Jediové na nově otevřené 
stanici Maják Hvězdosvit 
jsou jeho předvojem. Na 
oslavu kancléřka plánuje 
Republikovou výstavu, 
výkladní skříň možností rozšiřující se míru-
milovné Republiky. Jediové navštíví výstavu jako vy-
slanci harmonie. Ale kromě očí galaxie se k této udá-
losti obrací i zuřivost Nihilů a jejich vůdce má v úmyslu 
tuto jednotu 
zničit.

Cavan 
Scott

původní cena: 399 Kč
416 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ

Marvel Studios: Encyklopedie postav
Setkejte se s hrdiny a padouchy filmového světa 
studia Marvel. V této unikátní knize najdete fasci-
nující fakta o svých oblíbených postavách ze všech strhují-
cích filmů studia Marvel© – od všech členů týmu Avengers 

až po zlověstného Dormammu!

původní cena: 399 Kč
176 stran, 183 × 233 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

Adam 
Bray
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Vtipy pro děti

Bambilion životů košišty Pusheen

Doplňte si chybějící díly oblíbené série vtipů pro děti. 
Věděli jste, že během smíchu se mozku dostává až 5x více kyslíku než při obvyklém dýchání 
a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér? Doporučujeme tedy číst 
tyto knihy i o přestávkách ve škole. V hodinách vám to pak bude víc myslet.

V této sbírce najdete Pusheen v jejích nejrozkoš-
nějších podobách: od klasické šedé mourovaté, 
kterou znáte a milujete, až po její jednorožčí, 
dračí, mimozemská, dinosauří, či dokonce psí 
alter ega. V téhle báječné sbírce komiksů a ilu-
strací objevíte i nikdy neviděné obrázky – pro 
milovníky Pusheen naprostá povinnost!

Claire 
Beltonová

96–104 stran, 
145 × 205 mm
pevná vazba, 

pro děti od 6 let

původní cena: 
149 Kč

119 Kč
cena KMČ

původní cena: 
169 Kč

139 Kč
cena KMČ

původní cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
192 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ
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