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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. 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 KMCVANOCE22 získáte na všechny knížky slevu 20 % z pů-
vodní ceny (slevy se nesčítají) a navíc poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od ka-
talogových cen, uvidíte v košíku po zadání slevového kódu. Kód má platnost od 1. 11. do 30. 11.

Když mi bylo asi deset let, objednal jsem si v katalogu Klubu mladého 
čtenáře vystřihovánku „Kolesový parník Mark Twain“. Nebylo to proto, že 
by mě knížky nezajímaly, ale zdálo se mi tehdy, že  jich doma máme dost 
a další nejsou potřeba. No, spletl jsem se. Poměrně dlouho nám rodiče 
před spaním četli příběhy Vinnetoua, Robinsona nebo tří mušketýrů 
a mně se pak o všech těch dobrodružstvích zdálo. Z českého jazyka jsem 
měl vždycky trojku a ze slohu většinou pětky, ale to nic nebylo proti touze, 
kterou jsem čím dál tím palčivěji pociťoval, totiž vymýšlet si a zazname-
návat vlastní příběhy. Po všelijakých peripetiích se mi to nakonec poštěs-
tilo (jistě i díky tomu, že Albatros disponuje šikovnými redaktorkami, 
které mi v mých rukopisech opravují hrubky).
Mimochodem, ten parník jsem nakonec slepil krátce před svými třicátými 
narozeninami.

Soutěžní otázky:
1.  Co si koupil spisovatel Petr Hugo Šlik  

v katalogu Klubu mladých čtenářů  
Albatros, když mu bylo 10 let?

2.  Napiš názvy tří knížek z tohoto katalogu, 
které napsal Petr Hugo Šlik.

3.  Napiš název knížky z tohoto katalogu, kterou  
četli rodiče Petrovi před spaním.

Pět z vás 
vyhraje 
stolní fotbálek od Albi

Co je vaším úkolem?
Pošlete nám správné odpovědi na naše tři soutěžní otázky e-mai-

lem na adresu soutěž.kmc@albatrosmedia.cz do 30. listopadu 
2022. Nezapomeňte napsat své jméno, třídu a adresu školy. Neposílejte 

odpovědi vícekrát. Do soutěže zařadíme jen jeden soutěžní příspěvek 
z jedné e-mailové adresy.

Velká vánoční soutěž s Petrem Hugo Šlikem

Kdo vyhraje?
Vyhraje pět z vás. Budou to ti, jejichž správné 

odpovědi nám přijdou e-mailem jako 70., 140., 
210., 280. a 350. v chronologickém pořadí.

Představujeme Vám spisovatele Petra Hugo Šlika



Tip Albatrosu

 Harry Potter a Fénixův řád
(ilustrované vydání)
Voldemort povstal a nyní v tajnosti verbuje své stou-
pence. Mnozí kouzelníci návrat Pána zla popírají, ale 
Harry přesto není sám: na Grimmauldově náměstí 
v Londýně se schází tajný řád, který bojuje proti 
temným silám. A složité to bude i v Bradavicích. 
Nejenže Harryho čekají náročné zkoušky NKÚ, ale 
také se musí od profesora Snapea naučit, jak se 
ubránit Voldemortovým útokům na svou duši. A do 
toho všeho se ve škole začnou odehrávat dosud 
nevídané 
změny… původní cena: 999 Kč

576 stran, 210 × 248 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

799 Kč
cena KMČ

J.K. 
Rowlingová
Jim 
Kay

Harry Potter a Kámen mudrců 
Harry Potter a Tajemná komnata 
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Harry Potter a Ohnivý pohár 

Harry Potter box 1-7 
Bradavická knihovna - BOX

V ilustrovaném vydání již vyšlo: 

Vyšlo také: 

původní 
cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČpůvodní 

cena: 599 Kč

479 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 2499 Kč

1999 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČ původní 

cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 699 Kč

559 Kč
cena KMČ

Vánoce 2022  3



Pro nejmenší

Eduard 
Petiška

Helena 
Zmatlíková

Andrea 
Erne

 Peter 
Nieländer

Andrea 
Erne

 Ursula 
Weller

Helena 
Zmatlíková

Vše o hasičích

Auta a náklaďáky

O jabloňce

Šiju boty do roboty

Co všechno umí hasič? Co potřebuje k hašení požáru? Co se děje na 
požární stanici a kde všude ještě hasiči pomáhají? A jak se zachovám při 
požáru já? Dítě se nejen dozví 
odpovědi na řadu otázek, ale 
také získá návod, jak se chovat 
v nebezpečné situaci.

Den za dnem, stránku za stránkou a obrázek za obrázkem poznáváme 
a objevujeme svět. Tentokrát se děti v naučné řadě pro nejmenší seznámí 
s vozidly, která mohou potkat na silnici, dozvědí se, kdy musí auto k čerpa-
cí stanici nebo kdo pomáhá při auto-
mobilové nehodě. Poznají také, 
jak funguje popelářské auto nebo 
jaká vozidla pracují na stavbě...

Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce, 
o tom, jak se v průběhu jednoho roku strom mění a co všechno 

se s ním děje.

Leporelo oblíbených lidových říkadel pro nejmenší s působivými 
obrázky Heleny Zmatlíkové jistě potěší malé i velké. Určitě si rádi 
připomenete a své děti naučíte Kolo, kolo mlýnský nebo Šiju boty do 
roboty. Výrazná rytmická říkadla 
jsou snadno zapamatovatelná 
a dítě si bude při jejich opaková-
ní rozvíjet paměť i slovní zásobu. 

původní cena: 269 Kč
16 stran, 179 × 197 mm

kroužk. vazba, pro děti od 2 let

219 Kč
cena KMČ

původní cena: 129 Kč
12 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 1 roku

104 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
16 stran, 245 × 277 mm

kroužk. vazba, pro děti od 4 let

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 169 Kč
14 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 2 let

139 Kč
cena KMČ

4  Klub mladých čtenářů Albatros



Pro předškoláky

Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let

 Orientace v prostoru a čase 
pro děti od 4 do 6 let

Štístko a Poupěnka učí správně kreslit

Pracovní sešit je určen dětem  
ve věku 4 až 6 roků k rozvoji  
časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice 
a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostateč-
ně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti 
dějů, organizace činností. Každá strana obsahuje motivační pří-
běh, pracovní ilustrovaný 
materiál pro děti a  dále 
instrukce pro dospělé 
s uvedením cíle činnosti.

Publikace je určena dětem k prověření 
jejich znalostí, schopností a dovedností 
před nástupem do školy, nejvhodnější je pro věk 4 až 6 roků dítěte. Kníž-
ka se zaměřuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči, slucho-
vého vnímání, prostorové a pravolevé orientace, vnímání času a základ-
ních matematických představ. Každá strana obsahuje motivační příběh 
pro děti a vysvětlení činnosti 
a jejího cíle pro dospělé.

Může být procvičování základních grafomotoric-
kých prvků zábava? Štístko a Poupěnka s pomo-
cí zelené pastelky předškolákům a mladším školákům dokážou, že 
ano. Proč? Protože si sami mohou knížku dotvořit. Zelená pastelka 
je zasvětí do tajů kreslení a postupně jim ukáže, jak si poradit s ča-
rami, vlnovkami, oblouky, spirálami, kruhy, ovály, smyčkami, … Od 
lehčích úkolů plynule pře-
jdou k náročnějším – a při-
tom je s oblíbenou dvojicí 
čeká spousta legrace!

Jiřina 
Bednářová

Jiřina 
Bednářová

Richard 
Šmarda

Eva 
Mrázková

původní cena: 329 Kč
88 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

264 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ

Vánoce 2022  5



První čtení

Vánoční tramvaj

Nejkrásnější ostrov

Teta to plete

Na malém ostrově jednoho dne křápne vajíčko, ze kterého se vy-
klube leguánek. Rodiče mají velkou radost, a když se na synka 
dostatečně vynadívají, na sluníčku usnou. V tu chvíli skočí zvídavý 

leguánek do moře a vydá se hledat další ostrovy, aby zjistil, jak 
to vypadá jinde. Na dobrodružné výpravě zažije spoustu vese-
lých i napínavých příhod, ale nakonec se mu začne po mamin-
ce a tatínkovi stýskat. Dokáže k nim najít cestu zpět?

Venku sněží, prvňáček Víťa se těší na Ježíška a na 
tatínka, který se vrací domů z daleké ciziny. Vánoce 
oslaví všichni tři spolu! Večer, než Víťa usne, ještě vyskočí z postýlky, 

aby se podíval na konečnou stanici pod okny. Víťa má 
totiž rád tramvaje – a zrovna jedna přijíždí! Když 
zastaví, pan řidič vystoupí, jde k blízkému křoví 
a jako by s někým mluvil. Druhý den se vše 
opakuje. Kdo se skrývá 
v houští? A co se Víťovi 
přihodí v čarovném 
předvánočním čase?

Teta Běta ráda plete. Svetry, čepice, rukavice i šály. A taky po-
hádky. Když se teta pustí do jejich vyprávění, nestačí Šárka s Va-
šíkem kulit oči. V tetiných pohádkách Červená karkulka potká 
v lese jelena se zlatými parohy, Popelka leze na strom a hledá 
světýlko, Sněhurka trpaslíkům vaří ze známého hrnečku kaši 
a probuzení Šípkové Růženky je přímo k neuvěření. Malí čtenáři si 
však na nich mohou 
skvěle vyzkoušet, jak 
dobře znají ta nejhezčí 
pohádková vyprávění. 

Jiří 
Kahoun

Lenka 
Vybíralová

Daniela 
Krolupperová
Lucie 
Dvořáková

Ivona 
Březinová

Eva Sýkorová- 
-Pekárková

původní cena: 269 Kč
40 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Vložený pracovní sešit

Vložený pracovní sešit
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Druhé čtení

Ivona 
Březinová

Sylva 
Francová

Daniela 
Krolupperová

Eva Sýkorová- 
-Pekárková

Q a kouzelná prakniha

Policejní křeček a záhadná záměna

Robin podle dědečkových tajemných slov vypátrá s ka-
marádkou Dorkou prastarou kouzelnou knihu. Jakmile do 
ní napíšou svá jména a otočí první stránku, obrátí se svět 
vzhůru nohama. Všude, kde by mělo být písmenko O, je 
najednou písmeno Q. A Robin se změnil na Rqbina. Kam-

koli se podepíše, je to k jeho zděšení takhle. Ovšem 
děti se nedají – zachrání knihu 

i všechno okolo. Vždyť 
Q je jen obyčejné 
O s ocáskem. Půjdou 
na to chytře, to bude 
děda koukat!

Ve škole, kam 
chodí Jirka, se 
začnou ztrácet věci z uzamčených skříněk. Křeček 
Bruno proto navrhne, že zkusí zloděje chytit, přestože 
ředitel chce celou věc oznámit policii. A jelikož pan 
školník hlídá synovci křečka, který jako by Brunovi 
z oka vypadl, dojde k jedné mazané výměně. 
Bruno má tak cestu 
k pátrání otevřenou. To 
však ještě netuší, že se 
všechno pořádně 
zkomplikuje. Skutečný 
pachatel ale nesmí 
uniknout!

původní cena: 269 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč
cena KMČ

Policejní křeček 
a zámecký zloděj

Vyšlo také: 

původní 
cena: 

229 Kč

184 Kč
cena KMČ
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Pro malé čtenáře

Svět je plný čísel

Holky a kluci pořád zlobí

Z deníku kocoura Modroočka

Krátké příběhy o různých slabostech a nedokonalostech pobaví 
malé čtenáře a přimějí je k zamyšlení, některým dětem nastaví 
zrcadlo a možná je ponouknou ke zlepšení. Vždyť většina z nás 
občas chybuje a nechová se zrovna nejlépe. Autorka si posvítí  
na podvádění, lhaní, nerespektování druhých, ubližování slabším 

nebo zvířatům a další nešvary, které se mezi 
dětmi objevují.

Na internetu, doma, na ulici nebo třeba na nádraží… čísla jsou 
zkrátka všude. Co vše nám mohou sdělo-
vat? Vydejte se do fascinujícího světa čísel, 
která toho umějí daleko víc, než byste 
čekali! Poznáte jejich funkci nejen z pohle-
du matematiky, ale hlavně se zorientujete 
v jejich významech a naučí-
te se je správně používat. 
A dobře se u toho pobavíte 
– s tím můžete počítat.

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 
koťátek… Modroočkovy příběhy pobaví 
a rozveselí, navíc leccos zajímavého vy-
poví o vlastnostech 
a zvycích různých zvířá-
tek.

Magda 
Garguláková

Sean 
Longcroft

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Josef 
Kolář
Helena 
Zmatlíková

původní cena: 289 Kč
80 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

234 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
40 stran, 230 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

8  Klub mladých čtenářů Albatros



Pohádky

Ukrajinské pohádky

Klasické pohádky pro děti

Adventní pohádky

Bohatě ilustrovaná kniha, kde nemůže chybět  
taková pohádková klasika, jakou je 
Pyšná princezna, Čertův švagr, Popelka 
nebo třeba Šípková Růženka. Nejzná-
mější pohádky, které v našich krajích 
máme rádi a vyprávíme je dál svým dě-
tem. Pohádky plné snů, 
fantazie a moudrosti.  
Stačí se jen zachumlat  
pod peřinu a začít číst.

Půvabné ukrajinské pohádky nás nejprve zavedou do říše 
lesního cara Acha, divotvorné vajíčko nám poté 
ukáže, co před světem skrývalo, a přátelé 
Mráz, Hlad a Sucho nás vezmou mezi čerty. 
V dalších pohádkách se dozvíme, že dobrá 
žena je lepší než pár volků, jak se Hafijka 
naučila pracovat nebo jak se Mykola proměnil 
v krávu. V každém z těchto  
13 příběhů dobro vítězí nad 
zlem, chytrost nad hloupostí 
a pracovitost nad leností.

Každý z nás má ve své duši kouzelnou perlu – a nikdo ji neumí 
objevit tak dobře jako víla Mušlenka. Právě pořádá slavnostní 
oběd, kam zve všechny svoje kamarády. Přisedněte si také ke 
stolu a poznejte skřítka Kuliferdu, draka Mraka, bubáčka Strašpyt-
líka a spoustu dalších neobyčejných bytostí. Společně zažijete 
zázračná dobrodružství, překonáte nebezpečné situace a najdete 
třeba odvahu i radost, 
které jsou důležité pro 
každý den.

Eva 
Mrázková
Atila 
Vörös

Hana 
Pražáková

Jiří 
Šindler

Rostislav 
Křivánek

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
160 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

264 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
112 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

264 Kč 
cena KMČ
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Znáte z filmu a TV

Peppa Pig: Moje chytré hádanky

Bing: Čtyři roční období s Bingem

Příběh hraček: Knížka na celý rok

Celý rok může být plný dobrodružství – ví to i zvídavý Bing, 
který děti tentokrát provede čtyřmi ročními obdobími. Co 
je zajímavého na jaře, na co 
se těšit v létě, jak barevný je 
podzim a co kouzelného přiná-
ší zima? Stačí se obléct podle 
počasí a vyrazit poznávat svět. 
S Bingem a partou 
jeho přátel nebude mít 
nuda šanci!

Doplňování číselných řad, hledání rozdílů, logické há-
danky a různé luštění s písmeny – kníž-
ka obsahuje spoustu zábavných a záro-
veň poučných úkolů. Společně s Peppou 
a jejími kamarády si dítě procvičí logické 
myšlení, vnímavost a koncentraci. Jako 
odměnu dostane dva archy 
veselých samolepek. Vezmě-
te do ruky tužku a pastelky 
a pusťte se do toho!

Vydejte se za parádním dobrodružstvím s oblíbenými animovanými 
hrdiny! Kovboj Woody, Buzz Rakeťák, Pastýřka 
a všichni jejich kamarádi už se těší, až 
si s nimi pohrajete a užijete si při tom 
spoustu legrace. Pomozte partě hra-
ček vyřešit všechny zapeklité úkoly, 
přečtěte si napínavý příběh o jejich 
příhodách a bavte se s vtip-
nými hádankami a hrami na 
motivy filmů Toy Story.

původní cena: 229 Kč
98 stran, 193 × 257 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
128 stran, 230 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
72 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ
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Znáte z filmu a TV

Peppa Pig: Velký adventní kalendář

S prasátkem Peppou uteče čekání na Štědrý 
den jako voda! V originálním adventním ka-
lendáři najdete celkem 24 malých knížeček 
s pěknou pohádkou – třeba o maškarním 
večírku, výletu na lodi nebo návštěvě cirkusu. 
A po Vánocích můžete knížky vrátit zpátky do 
okének, abyste si je mohli číst znovu a znovu.

původní cena: 699 Kč
otevírací box s 24 knížkami 

310 × 420 mm, pro děti od 3 let

559 Kč
cena KMČ

Krkonošská pohádka
Příběhy o hezké, ale hubaté Anče, 
jejím milém Kubovi, nenasytném 
a nepřejícím Trautenberkovi a spra-
vedlivém Krakonoši, který nenechá 
žádnou sousedovu podlost bez po-
trestání, zná snad každý z televizní 
obrazovky. Předlohou pro 
oblíbené večerníčky byly 
pohádky Boženy Šimkové.

Božena 
Šimková

František 
Němec

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ
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Znáte z filmu a TV

Tlapková patrola: Hravá stírací knížka

 Kouzelná Beruška a Černý Kocour: 
Omalovánková škrabací knížka

Skye, Marshall, Chase a ostatní odvážná štěňata už 
čekají, až je objevíte a vyrazíte s nimi za dobrodruž-
stvím! Setřete černou vrstvu s pomocí přiloženého 
škrábátka a odhalte úžasné obrázky s oblíbenými hrdi-
ny z Adventure Bay! Nechte se vést naznačenými obry-
sovými linkami nebo stírejte podle své fantazie a vy-
tvořte na barevném pozadí vlastní vzory. Na zadní 
straně všech obrázků navíc najdete skvělé omalovánky 
s Tlapkovou patrolou a čekají vás i kreativní nápady na 
vlastní tvoření.

Vítejte v úžasném světě Kouzelné 
Berušky a Černého Kocoura! Pomocí 
přiloženého škrabátka postupně odha-
lujte ukryté obrázky. Nechte se 
vést viditelnou částí obrázku či 
pestrými obrysovými liniemi. 
Také můžete popustit uzdu 
fantazii a vytvořit si své vzory 
na barevném pozadí. Na zadní 
straně škrabacích obrázků 
najdete i skvělé obrázky k vy-
barvení. Všechny škrabací 

obrázky mají různé barevné efekty, 
dají se vytrhnout a darovat. Vzadu 
v knize vás čekají tipy na vlastní 
škrabací tvoření.

původní cena: 299 Kč
34 stran, 210 × 260 mm

leporelo, pro děti od 4 let

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
38 stran, 210 × 260 mm

leporelo, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ
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Příběhy

Mops elfem

Zachráněný tučňáček

Rodina Peggy vyhrála v soutěži vánoční výlet do 
dalekého Laponska. Chloe se nemůže do-
čkat a malý mopsík s ní. Všichni se těší na 
bruslení, polární záři i návštěvu Santovy díl-
ny. Bohužel tatínek s nimi jet nemůže, protože 
má moc práce. Celá rodina je z toho hodně 
smutná. Ovšem nebyla by to Peggy, kdyby 
neměla v pacičkách nějaký 
dobrý plán! Stačí přece najít 
Santu a poprosit ho o splnění 
vánočního přání…

Sofie se obává vánočních prázdnin v Austrálii, vše se ale změní, 
když najde osiřelého tučňáčka, kterého na pláž vyplaví moře. Přeje 
si toto malé stvoření, kterému dala jméno Ejva, zachránit. Sofie 

s Ejvou prožívá zvláštní souznění, protože si obě připadají osa-
mělé. Dokážou pod vánočním stromečkem 

najít přátelství?

Bella 
Swift

Tilda 
Kelly

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 229 Kč
128 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

Koťátko Cesmína: Jasmínčina zvířátka
Jasmínka s Tomem najdou opuštěné
koťátko. Ale to by nebyli naši zachránci zvířat, aby

se o něj nepostarali! Jenže Jasmínčini rodiče už
žádná další zvířata rozhodně nechtějí 
povolit. 

Helen 
Petersová

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Kameny z vesmíru

Deník mopse: Akce čisté packy

Mnohokluk

Místní útulek pro zvířátka si nemůže dovolit koupit hračky. Bubi 
a Bella se rozhodnou pomoci. Ale jak to provedou, když nemají 

peníze? Naštěstí Bella vymyslela zvířecí myčku! Sebe-
re Bubi veškerou odvahu a namočí si 

packy pro dobrou věc?

Jestlipak rozeznáte obyčejný kámen od kamene vesmírného 
původu… tedy od meteoritu? Že ne? Nevadí. 
Nevadí, protože ve svých rukou 
držíte knížku, která vám o mete-
oritech prozradí snad úplně 
všechno. Jak vznikají, co se děje, 
když letí vesmírem 
a jak závratnou rych-
lostí dokážou letět, než 
přistanou na Zemi.

Když se Adam jednoho dne vrátí domů, všechno je najednou jinak. 
Auta jezdí vlevo, semafory jsou obráceně a v jeho posteli leží… 
úplně cizí kluk! To je ale jen začátek jeho dobrodružství, ve kterém 
se podívá mezi dinosaury, bojové roboty, obří hmyz nebo třeba do 
vesmíru, kde nefunguje elektřina. Společně s ním putuje dívka 
Thea, která potřebuje sehnat lék pro svou zraněnou maminku. 
Podaří se dětem včas 
najít cestu zpět domů?

Kyla 
May

Pavel 
Gabzdyl

Jakub 
Cenkl

Lucie 
Hlavinková

Lukáš 
Fibrich

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
40 stran, 250 × 250 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

Od autorky Projektu pes
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Vánoce

Tereza 
Konupčíková

Marta 
Knauerová

Atila 
Vörös

Pohádkový adventní kalendář

Vánoční koťátko

Dvacet čtyři prosincových večerů do Vánoc, dvacet čtyři klasických 
pohádek před usnutím, ukrytých pod okénky v obřím knížkovém 
kalendáři. Těší se na vás mnoho pohádkových postav, princezen 
i zvířátek. Uhádnete, kde se schovává Karkulka s vlkem, kde Sně-
hurka s trpaslíky, Koblížek nebo Tři prasátka? Nechte se okouzlit 
příběhy, které si zamilovaly celé generace dětí! A až si všechny 
pohádky přečtete, můžete si ze sešitků podle návodu na deskách 
vytvořit vlastní pohádkovou knížku.

Kulda Kulíšek je malé opuštěné koťátko, které 
se zatoulalo a svůj nový domov našlo u dětí 
v jednom malém útulném domečku. Jednoho 
dne se kocourek díky své zvědavosti opět 
dostane do nesnází. Naskočí do poštovního 
auta plného vánočních balíčků a to ho odveze 
pryč. Cesta zpátky nebude jednoduchá, ale 
s kamarády jde všechno líp! Kniha se 
spoustou milých obrázků  
a vánoční atmosféry.

Cena za jeden díl

Vánoční štěňátko 
Vánoční hvězdička

původní cena: 329 Kč 264 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 
původní cena: 329 Kč

208 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

264 Kč
cena KMČ

Nejoblíbenější pohádky 
ve velkoformátovém 
adventním balení

původní cena: 799 Kč
24 ks, 350 × 490 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

639 Kč
cena KMČ
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Vánoce

Velký vánoční betlém Vojtěcha Kubašty

Nejkrásnější vánoční dárek

Ježíšek

Už je to tady! Jakmile lišáka Jonáše zastudila na 
čumáčku první sněhová vločka, hned 
věděl, že nastal kouzelný zimní čas. A to 
znamená jediné! On i jeho kamarád skří-
tek Filípek prožijí veliké předvánoční dob-
rodružství, kdy společně s dětmi z měs-
tečka, s čarodějkou Zlobivkou, strašidlem 
Béďou a moudrým elfem 
budou pátrat po tom nej-
krásnějším vánočním dáreč-
ku. Jaký asi bude?

Vánoční prostorové betlé-
my geniálního ilustrátora 
a tvůrce knih pro děti  
Vojtěcha Kubašty.

V dnešní záplavě Santa Clausů, vánočních skřítků a sobů 
české děti pomalu, ale jistě zapo-
mínají na Ježíška. Právě proto 
vznikla tato kniha vyprávějící ve 
12 kapitolách o vánočních zvycích, 
které narození Jezulátka provázejí. 
Nejen děti, ale i rodiče se dozvědí 
jistě spoustu zajíma-
vostí, o nichž dosud 
netušili.

Jitka 
Saniová

Renáta 
Ficková

Daniela Krolupperová,  
Ivona Březinová, Daniela Skálová

Andrea 
Tachezy

původní cena: 349 Kč
104 stran, 220 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
184 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

264 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč, 230 × 335 mm, leporelo, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ
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Vánoce

Vánoční pohádky

Zachráněné Vánoce

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy

Malý František se na Štědrý den vydá pro betlémské světlo. Ces-
tou potká pana Dobrejšku, jemuž někdo ukradl kytici, kterou 
chtěl věnovat svojí ženě. Františka hned napadne, jak by mohl 
panu Dobrejškovi pomoct, aby starý pán neztratil o Vánocích víru 

v dobré lidi… A protože jsou Vánoce, určitě všech-
no dobře dopadne!

Znáte pohádku o vánočce, která se nechala pojistit proti připálení? 
Nebo o tom, jak si kamna o Vánocích zakouřila? Jestli 
ne, neváhejte a začtěte se do vtipných 
a laskavých řádků, protkaných již téměř 
kultovními ilustracemi Miloslava Jágra. 
Určitě si je zamilujete tak jako generace 
vašich rodičů.

Už jste to slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha 
pořádá rozloučení s Vánocemi a všechny 
děti srdečně zve! Smrk je krásně nazdobený 
a hned vedle stojí domeček ze sněhu. 
Uvnitř už je spousta dětí, dortů a zábavy. 
Ale venku ještě někdo čeká… Nejlepší bude 
jít se tam honem podívat, protože všechno, 
co Pipi vymyslí, je chytré a bá-
ječné!

Lenka 
Rožnovská

Iku 
Dekune

Zbyněk 
Malinský

Miloslav 
Jágr

Astrid 
Lindgrenová

Adolf 
Born

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
80 stran, 165 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ
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Příéběhy dětí

Kamarádka z temné hmoty

Tátův dráček

Vánoční prasátko

Elmer utíká z domova, aby osvobodil dráčka, 
který je uvězněn na dalekém Divém 
ostrově. Po cestě za záchranou na 
něj čeká řada nástrah, nevraživí oby-
vatelé ostrova se totiž dráčka jen tak 
vzdát nehodlají. Podaří se chlapci 
dokázat nemožné a nevin-
ného zajatce osvobodit? 
A co všechno se mu bude 
hodit zabalit s sebou do 
batohu?

Víte, jak vznikají a proč svítí hvězdy, co jsou 
galaxie a z čeho se skládá temná 
hmota, která je jedním z největších 
tajemství vesmíru? Tyto otázky stojí 
za to prozkoumat. Stejně jako se o to 
snažil hrdina naší knížky, milovník 
vesmíru a záhad, který 
stejně jako jeho rodina 
nejradši ze všeho pozoro-
val hvězdy a noční oblohu.

Kuba a jeho plyšové prasátko Pašík se od sebe nehnou ani na 
krok – to se ale změní jednoho Štědrého večera, 
kdy Kuba o Pašíka přijde. Je zoufalý a potřeboval 
by zázrak, aby svoji milovanou hračku našel. 
A protože jsou Vánoce, takový zázrak se skuteč-
ně stane. Vánoční prasátko, náhrada za nezvěst-
ného Pašíka, zničehonic ožije a vymyslí odvážný 
plán: vydají se s chlapcem do 
kouzelné Země Ztracených 
a Pašíka najdou, ať se jim do 
cesty postaví cokoli.

Helena  
Peréz García

Kyrylo 
Bezkorovainyi

J.K. 
Rowlingová

Jim 
Field

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
304 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ
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Příběhy dětí

Ivana 
Peroutková

Marta 
Matus

 Harnach

Isabela a bílé mraky

Zahrada a hlasy z temnoty

Isabele je jedenáct, bydlí v Pra-
ze a právě končí pátou třídu. 
V den vysvědčení se doma dozví 
nečekanou novinku: rodina se 
přestěhuje na venkov, kde chtějí 
maminka s tatínkem založit kozí 
farmu a hospodařit. Isabela je 
nejdřív nešťastná, ale život na 
statku si postupně zamiluje – 
jenže brzy zjistí, že už si nerozu-
mí s kamarádkami z města. 
Najde k nim cestu zpátky? Jaká 
tajemství ji na venkově čekají? 
A jak se do všeho zaplete 

o rok starší Tomáš?

Marty a Teza si užívají konec prázdnin a k událostem, 
které prožili v Zahradě, se už nechtějí vracet. Jednoho 
dne se však objeví vyhublé kotě, které je vtáhne zpět 
do světa magie, záhad a nebezpečí. Přivede totiž zá-
stupce armády svobodných zvířat, kteří po Martym 
žádají pomoc. Velesestra Sophie prý v podzemí vězní 
zvířata, která může osvobodit jen on… Vrátí se Marty 
do Zahrady a osvobodí trpící tvory? Jaká je Sophiina 
pravá tvář a co je velesestra zač? A nečeká v Zahradě 
další nebez-
pečné pře-
kvapení?

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

279 Kč
cena KMČ

Zahrada a legenda 
o zachránci

Vyšlo také: 

původní 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč
cena KMČ Začátek neobyčejné série od autorky 

bestsellerů o Aničce a Valentýnce

Pokračování úspěšného 
dětského thrilleru
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Dobrodružství

Ivona 
Březinová

Matyáš 
Namai

Petr Hugo 
Šlik

Petr 
Morkes

Úder tornáda

Záhada dračího klíče

Gang odvážných odjíždí do Oklahomy v USA, protože chce na vlastní 
oči poznat indiánskou kulturu. Skutečnost je však na hony vzdálená 
romantickým představám o indiánech, které znají z dobrodružných 
knih. A když Oklahomu zasáhne ničivý živel, cesta po stopách původ-
ních obyvatel se změní v putování „uličkou tornád“ a v boj o holý život. 
Překoná parta kamarádů i tuhle nebezpečnou smršť?

Kamarádi Vojta, Jindra a Tereza chtějí na vlastní pěst 
vypátrat, kdo stojí za krádeží cenných historických doku-
mentů z klárovské radnice. Největší záhadou v případu je 
nalezený veliký klíč ozdobený figurkou draka. K jakému 
zámku patří? A jakou cenu má pro tajemnou postavu, 
která partu pronásleduje a neštítí se ani vydírání? Během 
napínavého pátrání kamarádi odhalí, kde je skutečné 
srdce Klárova.

původní cena: 299 Kč
112 stran, 145 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
199 Kč
cena KMČ

Chapadla ohně
V pasti dravé řeky
Poušť, všude poušť
Ve spárech džungle
Nevinná lavina

Ztracený na Nevděku
Po stopách ztraceného syna

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl
původní cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ původní cena: 

269 Kč

219 Kč
cena KMČ

Gang odvážných ve víru 
větrného živlu. 
Osmá kniha ze série GO!

20  Klub mladých čtenářů Albatros



Dobrodružství

Osudoví kamarádi: Tajné kouzlo

Dopis pro krále

Na stopě zločinu 3: Dům plný špiónů

Mladý Tjuri ještě nebyl pasován na rytíře, 
ale přesto přijímá náročný úkol: doručit 
tajný dopis králi sousední říše. Na své 
cestě přes temné lesy a nehostinné hory 
je pronásledován rudými jezdci. Splní 
svůj slib a doručí dopis, na němž záleží 
osud království?

V městečku opět řádí temné síly. 
Kamarádky se snaží zjisti, kdo 

používá černou magii, jenže mezi nimi propuknou neshody. 
Podaří se Osudovým kamarádům najít 
společnou cestu a překonat všechny 
problémy?

Vítejte v místech, kde se to jenom hemží zločinem. Zvlád-
nete vyřešit všechny zapeklité případy? Staňte se 
detektivem a pusťte se do vyšetřování! Seznámíte 
se s výpověďmi svědků, prozkoumáte okolí a na 
základě stop odhalíte pachatele. Čeká na vás 
Sabotáž v Santa Klausově továrně, Poklad na 
Langustě, Záplava na kluzišti a mnoho dalších 
zábavných kriminalistických 
hádanek.

Tonke 
Dragtová

Linda 
Chapmanová

Lucy 
Flemingová

Paul 
Martin

původní cena: 299 Kč
184 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
464 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

299 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
64 stran, 210 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ Interaktivní detektivní 

komiks pro chytré děti

Znáte z Netflixu
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Příběhy dětí

Dům doktora Fišera

Karkulín je nejlepší

Kam zmizela Rebarbora?

V obyčejné ulici ve Stockholmu bydlí obyčejná rodina Svantessono-
vých – tatínek, maminka a tři děti Albert, Bety a Ben. Na střeše v do-
mečku za komínem bydlí však  ještě někdo, jmenuje se 
Karkulín. Je to polopohádkový človíček, který 
umí létat a provádět neuvěřitelné věci. Sám 
o sobě tvrdí, že je krasavec, sice trochu při 
těle, ale náramně chytrý a smělý – prostě ze 
všech nejlepší! A tenhle 
chlubílek je i mistr ve vymýšle-
ní legrácek. Tak neváhejte 
a pojďte se s ním pobavit!

Podivín doktor Fišer do svého domu obehnaného plotem 
s ostnatým drátem nikoho nepouští. Když se 
Petrův otec zmíní, že pro doktora pracuje, pro-
budí v synovi zvědavost. V domě na kopci prý 
bydlí nějaký kluk. Nikdo ho ale nezná, do školy 
nechodí, nehraje florbal… Petrovi se podaří s po-
mocí kamarádky Kristýny 
a dokonalé lsti vniknout do 
domu. Co objeví, je šokující, 
a co bude následovat, ještě 
mnohem víc!

Rebarbora není obyčejná holčička. Florentýn, kapitán přívozní lodi, 
ji objevil ve své zahradě v porostu reveně a dal jí to hezké příhod-
né jméno. Společně bydlí v domku u řeky, 
Rebarbora chodí do školy, ale umí se stát 
neviditelnou a nikdy nic nezapomíná. A tak 
když obyvatelé ostrova Paměti zjistí, že světu 
hrozí zkáza, volba zachránkyně je jasná. Sta-
tečná Rebarbora neváhá, 
pustí se do nebezpečného 
dobrodružství, ač dobře ví, 
že času je málo!

Petra 
Braunová

Petra 
Lemonnier

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

Iva 
Procházková

Denisa 
Grimmová

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

pevná vazba, pro děti od 11 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
144 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

299 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů)

Objevitelé

Máte rádi historii? Vydejte se se svými 
dětmi na dobrodružnou cestu společně 
s Marcem Polem, Kryštofem Kolum-
bem, ale i s dalšími objeviteli a dobrodruhy. Komiks vás pobaví hra-
vým, humorným a zároveň výstižným zpracováním. Prožijete dobro-
družství na strastiplných 
cestách, znovuobjevíte 
Ameriku nebo se zasměje-
te u zprvu neslavné kapito-
ly balonového létání u nás. 
Připomeňte si historii svě-
tových a českých zeměpis-
ných objevů.

CO JE V BEDNĚ? Zjistěte to 
v sedmi podivuhodných příbě-
zích od vynikajících komikso-
vých tvůrců, jako jsou napří-
klad Raina Telgemeierová 
nebo Kazu Kibuishi! Vtipné, 
fantastické, strašidelné 
a napínavé kreslené příbě-
hy... Každý z nich je jedineč-
ný a všechny mají společné 
téma: záhadnou krabici, bed-
nu nebo truhlu a divy v ní 
ukryté.

Kazu Kibuishi 
(ed.)

Jiří 
Černý

Jindřich 
Kovařík

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

Obrázky z českých dějin a pověstí 
Obrázky z československých dějin 
Malované dějiny Evropy

Vyšlo také: 

původní cena: 299 Kč 239 Kč
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
128 stran, 160 × 230 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

264 Kč 
cena KMČ

Komiksová sbírka plná 
napínavých příběhů 
od mistrů svého oboru!

Cena za jeden díl
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Pro milovníky zvířat

Vlk a lev

Skutečný domov

Lassie se vrací

Dvanáctiletá Sugar a její matka neměly nikdy moc, ale zato měly 
vždycky jedna druhou. A to jim stačilo. Když ale přijdou o dům, 
Reba se nervově zhroutí a Sugar zůstane na všechno sama. Zane-
dlouho se dostane do pěstounské péče, kde jí dělá společnost 
pouze její milovaný pejsek Myška. Díky tomu, že si Sugar vylévá 
srdíčko do upřímných básní, které odrážejí její strach a zmatenost, 
ale také sny a víru v lidi, 
dívka začíná chápat, že 
domov je místo, které si 
člověk nosí v srdci.

Po dědečkově smrti se Alma vrací na ostrov v srdci divoké kanadské 
přírody. Jednoho dne jí do života vpadnou dvě bezbranná mláďata, 
lvíče a vlče. Alma se obou zvířátek ujme, a aby je uchránila před ne-
bezpečím hrozícím jim od lidí, začne se o ně potají starat. Idyla však 
končí ve chvíli, kdy je tajemství prozrazeno, bezpečný svět se bortí 
a nerozlučnou trojici rozdělí mříže a tisíce kilometrů. Podaří se našim 
hrdinům překonat nesnáze 
a znovu se setkat?

Nesmrtelný příběh o přátelství malého skotského chlapce a kolie 
Lassie, která je prodána nelaskavým pánům, uteče do světa 
a pak nastupuje dlouhou, strastiplnou pouť zpět ke svým původ-
ním majitelům, se dočkal mnoha knižních vydání i filmových zpra-
cování. Příběh nezáludného, milujícího psa, který zdolá zdánlivě 
nepřekonatelné překážky, aby se mohl vrátit tam, kde ho mají 
rádi, dojímá malé i vel-
ké.

Joan 
Bauerová

Christelle 
Chatel

Emmanuel 
Guionet

Eric 
Knight

Natalia 
Yarova

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
288 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

264 Kč 
cena KMČ

Strhující příběh 
o věrném přátelství
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Pro milovníky zvířat

Rychlý jako vítr: Zloděj koní

Kočičí válečníci - SUPEREDICE: 
Putování Ohnivého měsíce 

Když jsem byla štěně

Se starými známými kočkami se v této knize setkáváme bezpro-
středně po skončení první série. Postrach byl poražen, mezi klany 
vládne mír a zdá se, že kočkám nic nechybí. Pak ale Ohnivý měsíc, 
uznávaný velitel Hromového klanu, zjistí něco, co nikdo nečekal –  
jejich válečničtí předkové jim lhali. V lese nebyly vždy čtyři klany... 
A Hvězdný klan to ví. Proč 
o tom mlčí? Ohnivý měsíc se 
pouští do pátrá-
ní po starých křivdách.

Do Kaltenbachu přichází jaro a Severákovo hříbě si rychle získává 
srdce všech v hřebčíně. Z Majky a Ory se dávno stala nerozlučná 
dvojka. Ovšem v Marii Kaltenbachové, která se v terapeutickém cent-
ru hřebčína cítí nepotřebná, klíčí stará ctižádost. V mladé klisničce 
vidí velký potenciál a jede ji představit na výstavu. Tam se však přiho-
dí něco strašného: Ora beze stopy zmizí! Majka s přáteli se na vlastní 
pěst pouští do pátrací 
akce, ale zprvu netuší, 
jakému nebezpečí se 
vystaví.

V domku u Trnkové zahrady se narodí 
osm štěňat zlatých retrívrů. To s růžo-
vým obojkem, tedy slečna Růžová, 
komentuje všechno, co ona a její sou-
rozenci zažívají, jak rostou a jak objevu-
jí nové věci okolo sebe. Jejich maminka 
Viki jim každý večer před spaním vyprá-
ví pohádky. Z nich se dozvědí, 
co je třeba se naučit, aby 
z nich vyrostli správní psi. 

Erin 
Hunterová
Owen 
Richardson

Dan Materna 
Veronika Souralová

Lea 
Schmidbauerová

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 9 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
104 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Les pod lupou

Každý z nás někdy cestuje autem, hromadnou dopravou 
nebo letadlem, ale některými prostředky necestujeme vů-
bec. Popovídejte si se svými dětmi o tom, proč nelétáme 
v autech nebo proč nejezdíme ve vlacích na jedné koleji! 
Čekají na vás neslavné nápady, prototypy a někdy až šílené 
pokusy vymyslet něco nového v dopravě. I když tyto pokusy 

nerozpoutaly technické revoluce, posunuly lidské pozná-
ní zase o kousek dál. A číst 
si o nich je veliká zábava!

Určitě znáte velké obyvatele lesního království, jako je 
jelen, datel nebo liška… Nezapomínejte však, že v tom 
stejném prostředí existuje i jiný, neméně zajímavý, ale 
často přehlížený svět malých živočichů a rostlin, kte-
rým vás prostřednictvím svých poutavých textů 
a úžasných ilustrací provede právě tato kniha. Vydejte 
se společně s námi na dobrodružnou výpravu za 

poznáním fascinujícího života rostlin, hub, 
hmyzu a dalších drobných živoči-

chů pohybujících se nejen 
na povrchu půdy (či pod 

ním) ale také ve vodě!

Dopravní prostředky, 
které světem nepohnuly

Zuzana 
Šabatková

Štěpánka 
Sekaninová

Martin 
Sodomka

původní cena: 249 Kč
88 stran, 210 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Etiketa pro holky a kluky

Traktory

Prozkoumejte těla zvířat

Etiketa není žádná věda – je to zkrátka slušné chování. Doma, ve škole, 
na ulici, v tramvaji, v kině, při sportu, ale třeba i na internetu. Jak se 
vyhnout různým trapasům a nedorozuměním? Tenhle zábavný průvodce 
světem slušného chování to srozumitelně vysvětlí všem teenagerům. 
Dobré vychování je dnes totiž důležité pro každého, kdo chce být úspěš-
ný. Stačí se naučit pár základních pravidel a dokonalá dáma nebo doko-
nalý gentleman se může 
stát z každého!

Chcete nahlédnout do kabiny i pod kapotu nejrůznějších 
typů traktorů? Tak nastartujte svoji zvědavost a pojďte zjis-
tit, z jakých součástek se skládají a co všechno do-
kážou. Co se dá za takový traktor 
připojit a jak všestranným pomocní-
kem umí být? Čeká na vás spousta 
zajímavostí a detailních ilustrací, které 
vám představí tato 
úžasná vozidla a jejich 
široké využití na poli 
i v lese!

Zajímalo vás někdy, jak vlastně fungují těla zví-
řat? Prozkoumávejte úžasnou proměnlivost zvířecí říše a porovná-
vejte, jak se stavba těla jednotlivých živočichů liší. Fungování kaž-
dé soustavy můžete navíc srovnat i s tím, jak je to zařízené 
u člověka.

Ladislav 
Špaček

Milan 
Starý

Lucie Hášová 
Truhelková

Martin 
Sodomka

Jana 
Albrechtová
Lidiia Larina 
Alexandrovna

původní cena: 249 Kč
48 stran, 220 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
224 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
32 stran, 200 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ
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LEGO

LEGO
R Jurassic World™ Dinosauři na svobodě!0

LEGO
R Friends Dobrodružství v Heartlake0

Staň tváří v tvář dosud neznámým dinosaurům, vyřeš 
rébusy a pomoz Owenovi a Claire při jejich dobrodruž-
stvích. Ve zcela novém světe LEGO® Jurassic World™ 
si užiješ hromadu zábavy!

V městečku Heartlake 
je mnoho míst, kde 
mohou Andrea, Ema, 
Mia, Stephanie a Olivia 
trávit čas a prožívat 
různá dobrodružství. 
Přidej se ke skupině 
kamarádek a společně 
s nimi objevuj jejich 
úžasný svět. Vyřeš hádanky  
a sestav si úžasnou  
ministavebnici – zábava  
je zaručena!

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

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 199 kč
24 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

99 Kč
cena KMČ

SLEVA 50 %

Obsahuje ministavebnici LEGO

Obsahuje minifigurku LEGO
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Sport

Malý fotbal Velkého Tuřínova

Patrik Schick

Fotbalové hvězdy 2023 + nejlepší 
Češi a Slováci

Přečtěte si příběh nejlepšího českého fotbalisty současnosti, který 
střílí góly v dresu české reprezentace a Bayeru Leverkusen. Začně-
te hezky od začátku, od jeho klukovských let, kdy poprvé stál na 
hřišti kousek od Prahy a snil o tom, že bude slavný jako David 
Beckham nebo Cristiano Ronaldo. Je to vyprávění, v němž se na-
jdou kluci, kteří právě teď sní o tom, že budou jako Patrik Schick, 
autor jednoho z nejhez-
čích gólů fotbalové histo-
rie.

Starší fotbalová přípravka Velkého Tuřínova je pořádný 
vesnický cirkus. Hvězda týmu Pedro je ostrý v soubojích 
i v kabině. Dennymu pomáhá dědův trénink. Tonka by k rychlosti 
potřebovala přidat techniku… A přesto se zdá, že ten tým má šanci. 

Postoupí přes jarní kvalifikaci na turnaj do Prahy? Nebo 
i dál? A promluví vůbec někdy Standa? 
Tahle fotbalová přípravka tě bude bavit.

Nejlepší brankáři, obránci, záložníci, útočníci, nejtalentovanější 
hráči z celého světa, nejúspěšnější trenéři, k tomu texty o nejpres-
tižnějších fotbalových ligách i evropských pohárech a podrobné 
statistiky sezony 
2021/22. To vše najdete 
v knize Fotbalové hvězdy 
2023, která je pokračo-
váním oblíbené série.

T. J. 
Millner

Jakub 
Fiala
Libor 
Drobný

Jan 
Palička

původní cena: 429 Kč
128 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

344 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
176 stran, 126 × 198 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč 
cena KMČ

Největší fotbalové hvězdy 
v oblíbené ročence!
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Vtipy

V rodině mají dvě děti – jednoho pesimistu a druhého 
velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti 
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami 
a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. 
Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na 
dárky.
Z pokoje pesimisty se ozývá pláč: „Tolik dárků, všichni 
mi budou závidět, hračky se budou kazit a budu do nich 
potřebovat tolik baterek.“
Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do 
pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: „Tolik 
hnoje, to tu musí být někde koník!“

Tento vtip nám poslal Jakub Holý

Jde maminka se svou malou dcerkou kolem zverimexu 
a dcerka říká: 
„Mami, já chci k Vánocům pejska.“ Maminka odpoví: 
„Ne, budeš mít kapra jako všichni ostatní!“

Maminka se ptá Pepíčka, co si přeje k Vánocům:
„Paměťovou kartu. Budu ji brát do školy, aby si 
pamatovala všechno za mě.“

Ptá se jeden kapr druhého: „Hele, Fanouši, ty věříš na 
život po Vánocích?“

Tyto vtipy nám poslala Eliška Kocourková

Otec: „Honzíku, proč jsi nešel hrát karty s Lízou?“
Honzík: „A ty bys chtěl hrát karty s někým, kdo 
podvádí?“
Otec: „To rozhodně ne!“
Honzík: „Líza taky ne!“

Maminka říká Pepíčkovi: „Zapal vánoční stromeček.“
Po chvilce se Pepíček vrátí a ptá se maminky: 
„A svíčky taky?“

Tyto vtipy nám poslala Monika Malá

Učitel pracovní výchovy dovolil žákům v dílně, aby si 
každý udělal to, co doma potřebuje. Jeden dělal poličku, 
druhý věšák, jen Petřík pořád hobloval silné prkno. 
„Co to bude?“ vyzvídal učitel.
„Nic, já jen potřebuji hobliny do klece pro křečka.“

Tento vtip nám poslal Marek Malý

Fanda se udiveně ptá Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě 
soupravy elektrických vláčků?“
Jenda: „Chci si hrát, i když bude táta doma!“

Tento vtip nám poslal Fanda Čížek

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček.
Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: 
„Tak co?“ 
„Ále, nikde nic.“
„Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“

Tento vtip nám poslal Tomáš Imlauf

Chlubí se Pepíček: „Naše maminka jezdí autem jako 
blesk.“
„Tak rychle?“
„Ne, ale každou chvíli bací do stromu!“

Tento vtip nám poslala Anetka Vondráková

Jedou dvě mouchy na motorce a ta přední má brýle. 
Zadní moucha se jí ptá: 
„Proč máš brýle?“ Přední moucha odpoví: 
„Přeci aby mi nevlítla moucha do oka!“

Tento vtip nám poslal Ondra Oulický

Paní učitelka dá dětem domácí úkol napsat 1 000 slov.
Druhý den úkoly vybírá, zastaví se u Pepíčka a ptá se ho: 
„Pepíčku, ty máš jen jedno slovo?“
„No, přece Rafaelo, více než 1 000 slov.“

Tento vtip nám poslal Dan Oulický

Poznámka v žákovské:
V hodině líže lízátko a ani nenabídne!

Tento vtip nám poslala Kristýnka Nováková

Tatínek: „Kde bude tvoje prasátko spát?“
Maruška: „V mém pokojíčku.“
Tatínek: „A co ten zápach?“
Maruška: „Na to si čuník rychle zvykne!“

Tento vtip nám poslala Vanda Červenková

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi bubny.“
Tatínek na to: „To nejde, budeš mě rušit při práci.“
Pepíček tatínka uklidňuje: „Neboj, budu bubnovat, jen 
když budeš spát.“

Tento vtip nám poslal Honza Šebesta

Z předsíně se ozve: „Mááámíí, máá-míí!“
Matka se rozčílí: „Pepíčku, proč na mě křičíš? Prosím tě, 
přijď mi to říct pěkně sem, jsem v obýváku!“
Dále jen slyší ťapkání a potom dotaz: „Mami, šlápl jsem 
do psí hromádky, nevíš, jak to dostanu z botičky?“

Tento vtip nám poslal Lukáš Čáp

V hodině matematiky dává pan učitel příklad:
„Dům má schodiště, skládá se z pěti pater, každé patro 
má dvacet schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby 
se dostal do posledního patra?“
„Všechny,“ povídá Pavlík. 

Tento vtip nám poslal Václav Kabát

Letí vrána po lese: „Krá, krá.“ 
Najednou narazí do stromu, 
padne na záda a chvíli leží 
omráčená. Pak se zvedne: 
„Vrkú, vrkú... Kuku, kuku... 
Huuuuuu... Sakra, jak to 
bylo?“

Tento vtip nám poslal  
Jan Kremp

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

Tintinova dobrodružství: kompletní vydání 1-12

My jsme Lollipopz

Idefix a smečka Nepoddajných

Jsme Lollipopz, a teprve když nás poznáš, dostane tvůj život tu 
správnou barvu! Jsme čtyři veselé a bláznivé holky, a ať už točíme 
videa na YouTube, nebo zpíváme na koncertě, máme jasný cíl: 
předat svou energii našim úžasným fanouškům. Teď máš jedineč-
nou příležitost, aby ses o nás dozvěděla první i poslední: Co máme 
rády a co ne? Jak vypadalo naše dětství? Jací se nám líbí kluci? 
Lollymánie plná těch 
nejbláznivějších zajíma-
vostí startuje právě teď!

Slavný kreslený seriál, který významně ovlivnil vývoj 
světového komiksu a vedle Asterixe 
představuje jeden 
z nejlepších a nej-
oblíbenějších seriá-
lů vůbec.

Je rok 52 před Kristem. Celá Lutécie je 
okupovaná Římany... opravdu celá? 
Kdepak! Malá skupina nepoddajných 
zvířátek vedená Idefixem stále odolá-
vá římských uchvatitelům. Život gene-
rála Labiena a smečky jeho římských 
psů, kteří se spolu s ním snaží roma-
nizovat (rozuměj: ovlád-
nout) Lutécii, není vůbec 
snadný.

Hergé

Matthieu 
Choquet
Jean 
Bastide

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

Tintinova dobrodružství: 
kompletní vydání 
13-24

Vyšlo také: 

původní cena: 
2390 Kč

1914 Kč
cena KMČ

původní cena: 2390 Kč
měkká vazba

pro děti od 9 let

1914 Kč 
cena KMČ

původní cena: 169 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

139 Kč 
cena KMČ
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Klasika

Proslulý příběh  
o starém lakomci, 
kterému duchové  
ukážou svět chudých  
a změní tak jeho 
smýšlení.

Stínadla se bouří (sběratelské vydání)

Syn lovce medvědů

Vánoční koleda

Sběratelské vydání s kompletním ilustračním 
doprovodem Zdeňka Buriana  
v oblíbené edici KOD. 
Syn lovce medvědů patří vedle volného 
pokračování Duch Llana Estacada prá-
vem k nejlepším mayovkám. V románu 
najdeme napínavé souboje, vtipné dialo-
gy i zákeřného zloducha, 
který je po právu potres-
tán. 

V temných Stínadlech se cosi dalo do 
pohybu! Klub Rychlých šípů – Mirek Du-
šín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka – u toho 
nesmí chybět! Když chlapci poznají příběh zámečnického učně Jana 
Tleskače, podniknou nebezpečnou výpravu na nepřátelské území, 
kde je ukryt kovový hlavolam ježek v kleci... Se zasvěceným doslovem, 
který popisuje vznik a his-
torii vydávání slavného 
románu.

Příběh o hamižném obchodníkovi, který má rád jen svoje peníze 
a ani o Vánocích neumí být štědrý. Na Štedrý den se mu zjeví tři 
duchové, kteří mu mají pomoct stát se lepším člověkem. Po tom, 
co mu ukážou, se má rozhodnout, zda svůj život změní…

Karl 
May

Zdeněk 
Burian

Jaroslav 
Foglar

Jan 
Fischer

Charles 
Dickens

Michael 
Michajlov

původní cena: 249 Kč
112 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 499 Kč
268 stran, 170 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

399 Kč 
cena KMČ

původní cena: 499 Kč
294 stran, 140 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

399 Kč 
cena KMČ
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Dětská klasika

Robinson Crusoe

Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Marko Čermáka

Ronja, dcera loupežníka

Ve druhém svazku Rychlých šípů 
najde čtenář zrestaurované příběhy 
kreslené Markem Čermákem, Bohumírem 
Čermákem a Václavem Junkem. Opravdo-
vou novinkou jsou pak příběhy podle pů-
vodních, dosud nezrealizovaných scénářů 
Jaroslava Foglara nakreslené Jiřím Grusem. 
Knihu doprovází dvě statě 
Martina Foreta věnující se 
osobnosti Marko Čermáka 
a fenoménu Rychlých šípů.

Slavný román Daniela Defoa býval často považován za knihu pro děti 
příliš těžkou a nesrozumitelnou. Od jeho vzniku byly napsány mnohé 
verze pro mládež, v nichž se původní obsah do jisté míry stírá. Převy-
právění spisovatele Františka Novotného se tak stalo doslova novodo-
bou klasikou. Přibližuje čtenářům ničím nepřikrášlenou postavu Ro-
binsona – Robina, inspirovanou původním hrdinou s jeho dobrými 
i špatnými vlastnostmi.

Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že vedví rozťala prastarý 
hrad, se narodila Ronja, dcera loupežníka, hradního vládce. Odtrže-
nou část obsadil na smrt znepřátelený rod lupiče Borky. A jednoho 
dne se u Pekelného chřtánu potká Ronja s Birkem, Borkovým sy-
nem. Co spolu prožili v krásném divokém lese, obývaném nelítostný-
mi větrušemi, šedivci, šerotroly, vypráví příběh z dávných dob. Poda-
ří se dětem smířit staré 
znesvářené klany?

Jaroslav Foglar 
Martin Foret

Jiří 
Grus

Daniel Defoe 
František Novotný

Zdeněk 
Burian

Astrid 
Lindgrenová

Barbora 
Kyšková

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 999 Kč
192 stran, 230 × 330 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

799 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Omalovánky pro Minecrafťáky: 
Skiny, monstra a zvířata

Kreslení pro Brawlstarsáky

Další super omalovánky, které prostě 
musíš mít! Hraješ pořád Minecraft 
hodiny na mobilu nebo počítači a ne-
můžeš se odtrhnout? Ve svém oblíbe-
ném skinu buduješ úžasné stavby z blo-
ků, bojuješ s nebezpečnými moby, 
ochočuješ si divoká zvířátka a kraftíš, 
z čeho se dá… Jedny minecrafťácké 
omalovánky už sis vymaloval a nutně 
potřebuješ další? V těchto nových na-
jdeš: 6 skinů, 13 monster, 19 zvířat 
a jejich přirozené prostředí! Tak vezmi 

do ruky místo mobilu pastelku 
a vrať se zpět do kostičkované-
ho světa…

Tak hraní Brawl Stars na mobilu nebo ta-
bletu by ti šlo, ale co si zkusit nejznámější 
brawlery třeba taky nakreslit? 
Neboj, není to žádná věda 
a díky téhle jedinečné výtvarné 
knize se v šesti jednoduchých 
krocích naučíš tvořit fakt cool 
brawko obrázky! Navíc se o jed-
notlivých „postavách“ dozvíš 
také spoustu zajímavostí, 
o kterých jsi zaručeně ještě 

neslyšel, a nebu-
dou chybět ani 
vtipné hlášky!

Pavla Filip 
Navrátilová

Michaela 
Bystrá

Pavla Filip 
Navrátilová

původní cena: 229 Kč
96 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
96 stran, 160 × 230 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ
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PC hry

Kompletní neoficiální příručka pro Roblox

Dobrodružství z Among Us: 
Mise Morwen

Hraní, tvoření a stavění je prostě 
zábava. A v Robloxu to platí dvojná-
sob! Ohrom své přátele svými novými stavitelskými do-
vednostmi. S touto příručkou se naučíš, jak se správně 
postarat o svůj účet, najít a hrát oblíbené hry, stavět 
skvělé nové světy, vytvářet vlastní úkoly, hry a postavy, 

spolupracovat s ostatními 
hráči a oživit svůj svět po-
mocí zvuků a efektů.

Na kosmické základně EM. ZO-0912 Akademie pro ves-
mírné piloty se schyluje k závěrečným zkouškám. Fredyho 
a jeho spolužáky čeká první samostatný let, jenže místo 
party kamarádů se musí na 
palubě zkušebního plavidla 
vypořádat s vylosovanými členy 
posádky, ze kterých není ani 
trochu nadšený. Proboha, jsou 
to vůbec lidi? No, možná ne tak 
docela… Co myslíš, podaří se jim 
společně úkol zvládnout a vrátit 
se zpět na Zemi? Uvidíme… 

Každopádně buď ve 
střehu a rozmysli si, než 
se k někomu na palubě 
otočíš zády!

David 
Jagneaux

Tereza 
Kopecká

Tomáš 
Kopecký

původní cena: 399 Kč
256 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

319 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 7 let

279 Kč
cena KMČ
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Pro dospěléPC hry

Minecraft: Příručka přežití

Five Nights at Freddy 3: Čtvrtá šatna

Fotnite Chapter 2: Příručka pro hráče

Co se doopravdy stalo s Charlie? To je otázka, která 
Johna stále trápí – spolu s nočními můrami o jejím 
zmizení a zázračném znovuzjevení. Nejraději by na všechny příšer-
né zážitky spojené s pizzerií Freddyho Fazbeara zapomněl, jenže 
minulost se jen tak pohřbít nedá. Mezitím se v Hurricane koná 
otevření nové pizzerie s animatronickými loutkami, které doprovází 
nová vlna únosů. A ty 
jsou až děsivě povědo-
mé. Dokáže John s po-
mocí ostatních záhadu 
objasnit?

Díky nové Příručce pro přežití v Mine- 
craftu se naučíte bránit děsivým mo-
bům, rozumět uživatelskému rozhraní 
Minecraftu, vyrábět nezbytné nástroje, 
vařit lektvary a také přežít v podivných 
a nebezpečných dimenzích – v Netheru 
a Endu, kde nepochybně 
využijete, co jste se o Mine- 
craftu dosud naučili.

Všichni fanoušci Fortnite, pozor! V této 
knize se dozvíte, jak ovládnout nový 
ostrov Chapter 2. V knize najdete profi 
bojové triky, informace o nových loka-
cích, zajímavosti a ukryté poklady, 
nejlepší emoty, skiny a zbraně a mno-
ho dalšího! Příručka pro 
hráče je ideálním společní-
kem ke zvládnutí nejhra-
nější hry posledních let.

Scott 
Cawthon

původní cena: 449 Kč
288 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 11 let

359 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
80 stran, 189 × 246 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

159 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
80 stran, 148 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Cube 
Kid

Deník malého Minecrafťáka: komiks 5

Minecraft - Dárková kolekce

Zmizení Albérica naše hrdiny zasáhlo. Naštěstí na 
ně u východu z portálu čekají vesničané, aby jim 
blahopřáli, a na jejich počest naplánovali velkolepou hostinu. 
Pěkné gesto, možná ale skrývá něco dalšího…

Uvnitř najdete inspirativní Kreativní příručku, knihu s geniál-
ními Stavebními chuťovkami pro všechny stavitele a pře-
hlednou Blokopedii! Součástí kolekce je i plakát s tabulkou 
minecraftových bloků a oboustranná visačka na dveře!

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 599 Kč
64 stran, 216 × 285 mm

box, pro děti od 8 let

479 Kč
cena KMČ

Deník malého Minecrafťáka: 
• komiks
• komiks 2 
• komiks 3
• komiks 4 
• komiks komplet 1-4

Vyšlo také: 

původní cena: 199 Kč 159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

původní 
cena: 

549 Kč

439 Kč
cena KMČ
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Příroda

Pozorujeme a pomáháme v přírodě

Porozuměj řeči rostlin

Začínáme se suchozemskými želvami

Co když jsme po celé věky přehlíželi, že rostliny ovládají svět 
svými superschopnostmi? Když se díváte na rostliny, nejspíš si 
říkáte: pěkné, ale trochu nuda. Nechodí, nemluví, nechají se 
klidně utrhnout nebo pokácet… Nebo je to jinak? Moderní vě-
decké výzkumy doslova otřásají naším tradičním pohledem na 
naše rostlinné sousedy. Ukazují totiž, že rostliny nejenže se 
zájmem vnímají svět, ale 
také na něj reagují – 
a komunikují způsoby, 
o kterých si my lidé mů-
žeme nechat jen zdát…

Pročtěte si deník kamarádů Ondřeje 
a Hanky, kteří po celý rok týden po 
týdnu pečlivě zaznamenávají vše, čeho si všimli na svých toulkách 
přírodou. Podívejte se, co všechno zjistili, v jejich deníku narazíte na 
spoustu zajímavostí. Pořiďte si také velký sešit v tvrdých deskách bez 
linek, abyste do něj mohli kreslit, psát a vlepovat sušené rostliny a pe-
říčka. Oba kamarádi vás 
budou na stránkách při 
zkoumání přírody inspiro-
vat, jak byste sami mohli 
přírodě pomáhat.

Miloš Junek se suchozemským želvám věnuje téměř  
25 let. Choval již 13 druhů těchto nádherných tvorů – 
a o své zkušenosti se nyní rozhodl podělit. Výsledkem je praktický 
a na zkušenostech vystavěný „návod“, který je určen nejen začínají-
cím chovatelům. Setkáte s v něm s tématy, jako je zimování želv, 
vybavení terária nebo třeba specifika chovu jednotlivých druhů. 
Želva nás může díky své dlouhověkosti doprovázet po zbytek naše-
ho života. Vytvořme jí pod-
mínky, aby toto soužití bylo 
co nejpříjemnější!

Helena 
Haraštová

Darya 
Beklemesheva

Martina 
Drijverová

Vojtěch 
Otčenášek

Miloš 
Junek

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

pevná vazba, pro děti od 14 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
104 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
32 stran, 230 × 260 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ
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Příroda

Mega dinosauři

Obratní obratlovci

Tato poutavá a zábavná kniha je plná zajímavostí 
o úžasném světě velkých dinosaurů, od hrozivého velo-
ciraptora a tyranosaura po obrněného ankylosaura či 
triceratopse. Edice MEGA KNIHY se vyznačuje srozumi-
telnými texty, které vytvořili odborníci tak, aby 
bylo čtení zábavné 
a podnětné a inspiro-
valo děti k dalšímu 

učení.

Každý z vás si možná někdy kladl otázku: Kdo jsem? 
Kde jsem se vzal a co tady vlastně dělám? V knize, kte-
rou zrovna držíte v ruce, ovšem na tyto otázky odpovědi 
nenajdete... dozvíte se v ní ale něco trochu podobného. 
Chápu, že jste teď možná poněkud zmateni, vrtíte hla-
vou a říkáte si, že jen tak 
blábolím. Ale právě to vrtě-
ní hlavou je důkazem, že 
i vy jste obratlovci, o nichž 
tato kniha je.

původní cena: 229 Kč
32 stran, 240 × 288 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 9 let

279 Kč
cena KMČ

To nejzajímavější  
ze světa dinosarů! 
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Pro šikovné ruce

Jak nakreslit 100 zvířat

Škola hry na klavír

Obmalovánky: Zvířata

Metoda Barevné klávesy zpřístupní hru na klavír nebo klávesy 
dětem i dospělým. Bez zbytečných překážek připraví na skuteč-
né, živé hraní, pro lidi i jen tak pro radost. Neobsahu-
je ani o čárku teorie víc, než potřebujete. 
Knihu přivítají děti a jejich rodiče, 
učitelé hry na klavír, žáci hudebních 
škol i samouci jakéhokoli věku. Před-
stavuje široké spektrum hudby od 

hraní podle akordů ve zpěv-
níku až po filmové sound-
tracky zapsané v notách.

Objevte neuvěřitelnou rozmanitost tvorů obývajících 
naši planetu a nakreslete si všemožná zvířata, od pestrobarev-
ných papoušků přes hrdé lvy, nebezpečné hady až po dravé 
ryby! Návod na nakreslení se vždy skládá ze 3 až 6 jednodu-
chých postupových kroků. V každé fázi přidáte pouze několik 
nových tvarů, a než se nadějete, budete mít krásnou a realistickou 
kresbu svého oblíbeného tvora hotovou. Každý návod také zahrnuje dvě 
vystínované verze zvířete, 
jedna je vyhotovená pouze 
tužkou a druhá i barvami.

Je to tak jednoduché a přitom 
velmi efektní! Naše originální 
obmalovánky ti nabízejí přes 
100 inspirativních barevných podkladů ve tvaru nejrůznějších zvířat, 
k jejichž přeměně v jedinečné obrázky potřebuješ jen kreslicí ná-
stroj a svou vlastní fantazii. Ať už máš pocit, že kreslit umíš, a nebo 
ne, s pomocí naší knihy vždy vytvoříš úžasná výtvarná díla. Objev 
radost z kreslení, čmárání, 
črtání, skicování a hlavně 
z osvobození své jedinečné 
fantazie!

Štěpánka 
Cimlová

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
112 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
104 stran, 240 × 214 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

279 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Zuzana 
Neubauerová

Vyškrabovací kartičky OZDOBY

Kočky a psi - relaxační omalovánky

V této úžasné knížečce najdete vše potřebné k výrobě kou-
zelných vyškrabovacích obrázků: 10 barevných kartiček, 
16 stránek nápadů a návodů, 1 praktické škrabátko  
a 1 šikovnou kapsu na hotové obrázky. Ze svých originál-
ních výrobků pak můžeš snadno vytvořit úžasné dárky, 
originální obrázky, rozmanité cedulky či narozeninová přání 
pro svoje kamarády a rodinu!

Naši věrní přátelé psi i kočky nás zahr-
nují láskou a dokážou rozjasnit každý 
den. Tyto relaxační omalovánky přinesou radost i praktic-
ké využití dětem i dospělým všech věkových skupin. Ať už 
malujete pro radost, potřebujete se uvolnit po školním či 
pracovním dni, nebo hledáte sami sebe, vybarvování vám 
kromě příjemně strávených chvil přinese mnohá pozitiva. 
Je prokázáno, že relaxační malování od-
bourává stres, uvolňuje napětí 
a tvořivost.

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 229 Kč
64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč
cena KMČ
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Teen zóna

Vánoční příběhy

Vánoční zázrak

Vánoční prázdniny

Sierra vede dva životy. Jeden v Oregonu, kde její rodina vlastní 
farmu vánočních stromků. A druhý v Kalifornii, kde před Vánocemi 
stromky prodávají. A opustit jeden vždy znamená, že jí schází ten 
druhý. Tak to je až do posledních Vánoc, kdy potká Caleba. Vzorné-
ho kluka, který ale před lety udělal obrovskou chybu a platí za ni 
dodnes. Sierra nedá na minulost a rozhodne se mu pomoct. To 
sice vyvolá vlnu nesou-
hlasu a podezření, ale 
Caleb se Sierrou přijdou 
na to, že jedna věc je 
silnější: pravá láska.

Kdo by neznal Vánoční koledu o mrzoutském starém mládenci Hra-
bounovi, kterému teprve smrt jeho obchodního partnera Prachouna 
a následná návštěva tří duší otevřou oči a on zjistí, co je opravdu 
důležité. Ovšem Vánoční koleda zdaleka není jediný vánoční příběh, 
který Charles Dickens napsal. A tak si v tomto souboru můžete přečíst 
ty nejzajímavější z nich.

Když Finley přijela zpátky z internátu do rodného městečka  
Christmas, očekávala, že všechno bude při starém. Při návratu se 
však dozví, že její nejlepší kamarádka randí s jejím bývalým klukem 
a její rodiče se rozvádějí. A rozhodně nečekala, že narazí na spolu-
žáka, kterého tak trochu přesvědčila, že městečko Christmas je 
synonymem sváteční idylky. Teď je na ní, aby si z něj odvezl všechny 
zážitky, které mu slíbila. 
Dokáže vánoční atmosfé-
ru plnou lásky vykouzlit 
i sama pro sebe?

Jay 
Asher

Charles 
Dickens

Tracy 
Andreen

Barbora 
Žižková

původní cena: 349 Kč
320 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
504 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

219 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Rozděl-ení

Příběh života

Všechno začalo jednou 30 let starou křivdou. Ta vznikla při dělení 
Československa. A na Slovensku si na ni vzpomněli. Co se stane, 
když si politici hledí jen svých funkcí a na nic jiného neberou ohle-
dy? Jak se vše může zvrtnout, pokud se zamotáme do pavučin lží, 
fake news a dezinformačních kampaní? Proč politikům nesmíme 
věřit ani pozdrav? Totálně ustřelená komiksová férie, u níž její 
autoři doufají, že se ni-
kdy nestane.

Chcete si všechny důležité životní události a vzpomínky ucho-
vat? Příběh života zachytí váš život od narození až po důchod. 
Na jeho stránkách si zapíšete vše důležité, vytvoříte rodokmen, 
časovou osu, zasadíte svůj život do historického kontextu, popí-
šete své názory, zaznamenáte si první lásku i nejhezčí vzpomín-
ky z dětství a spoustu dalšího. Zajímá vás život někoho jiného? 
Dejte mu knížku vypl-
nit a budete mít jedi-
nečnou šanci ho po-
znat.

Martin 
Šinkovský

Jan 
Pomykač

 printintin

původní cena: 369 Kč
256 stran, 190 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

299 Kč 
cena KMČ

Drahokamy BOX
Rudá jako rubín, Modrá jako safír a Zelená jako smaragd! Láska 
nezná čas. Roztočte kola osudu a chronografu v téhle trilogii 
o cestování v čase!

Kerstin 
Gierová

původní cena: 999 Kč
1104 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

799 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
72 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

319 Kč 
cena KMČ
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Pro dospělé

Porsche

Vegan recepty - chutně a snadno 

Putování po pražských nádražích

Veganská strava nemusí být jen o chroupání 
salátů a košťálů – i bez živočišných složek 
můžete vytvořit plnohodnotná jídla. Stačí jen mít správnou inspira-
ci a zjistíte, že s ovocem, zeleninou, luštěninami a obilovinami se 
dá doslova kouzlit. Připravte si výživné snídaně, upečte hříšně 
dobré dezerty a odlehčete jídelníček zdravými hlavními chody. Jako 
bonus najdete u každého 
z více než 100 receptů 
tipy a zajímavosti, které 
dají vašemu vaření nový 
rozměr. 

Legendární automobilová značka vonící spáleným benzinem, s ikonic-
ku devětsetjedenáctkou a obrovskými úspěchy na poli motorsportu. 
Tato publikace, svým rozsahem a zpracováním výjimečná, dokonale 
mapuje její historii. Od vzniku a prvních krůčků přes konstrukce a pro-
dukci slavných i méně známých typů automobilů, sportovní úspěchy, 
prototypy či projekty, jež zůstaly jen na rýsovacích prknech konstruk-
térů, až po dnešek. 
Kniha je doprovázena 
množstvím unikátních 
fotografií.

Praha je a vždy byla největším želez-
ničním uzlem v naší republice. Zdejší 
železnice prošla fascinujícím vývojem, na jehož konci stálo zapoje-
ní do celorepublikové i mezinárodní sítě. Kudy vedly první tratě? Co 
předcházelo jejich výstavbě? A jak se v proudu času měnila maleb-
ná pražská nádraží? To a mnoho dalšího se dočtete v poutavých, 
historicky přesných textech, které doprovázejí ilustrace Bohuslava 
Fultnera i známého akade-
mického malíře Jiřího 
Boudy.

Monika 
Brýdová

Alois 
Pavlůsek

Josef 
Schrötter

Bohuslav 
Fultner

původní cena: 399 Kč
144 stran, 210 × 285 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ

původní cena: 1290 Kč
392 stran, 240 × 330 mm

pevná vazba, pro děti od 14 let

1034 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
240 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ
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Objednávka

otoč

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

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

Adventní pohádky 279

Auta a náklaďáky 219

Bing: Čtyři roční období s Bingem 279

Bradavická knihovna – BOX 559

Deník malého Minecrafťáka: komiks 159

Deník malého Minecrafťáka: komiks 2 159

Deník malého Minecrafťáka: komiks 3 159

Deník malého Minecrafťáka: komiks 4 159

Deník malého Minecrafťáka: komiks 5 159

Deník malého Minecrafťáka: komiks komplet 1-4 439

Deník mopse: Akce čisté packy 199

Dobrodružství z Among Us: Mise Morwen 279

Dopis pro krále 299

Dopravní prostředky, které světem nepohnuly 239

Drahokamy BOX 799

Dům doktora Fišera 239

Etiketa pro holky a kluky 279

Five Nights at Freddy 3: Čtvrtá šatna 359

Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče 159

Fotbalové hvězdy 2023 344

Harry Potter a Fénixův řád – ilustrované vydání 799

Harry Potter a Kámen mudrců – ilustrované vydání 439

Harry Potter a Ohnivý pohár – ilustrované vydání 439

Harry Potter a Tajemná komnata – ilustrované vydání 439

Harry Potter a vězeň z Azkabanu – ilustrované vydání 479

Harry Potter box 1-7 1999

Holky a kluci pořád zlobí 234

Chapadla ohně 239

Idefix a smečka Nepoddajných 139

Isabela a bílé mraky 219

Jak nakreslit 100 zvířat 239

Ježíšek 279

Kam zmizela Rebarbora? 299

Kamarádka z temné hmoty 239

Kameny z vesmíru 239

Karkulín je nejlepší 239

Když jsem byla štěně 279

Klasické pohádky pro děti 264

Kočičí válečníci – SUPEREDICE:  
Putování Ohnivého měsíce

279

Kompletní neoficiální příručka pro Roblox 319

Koťátko Cesmína – Jasmínčina zvířátka 184

Kouzelná Beruška a Černý Kocour:  
Omalovánková škrabací knížka

239

Kreslení pro Brawlstarsáky 199

Krkonošská pohádka 239

Lassie se vrací 239

LEGO® Friends Dobrodružství v Heartlake 99

LEGO® Jurassic World™ Dinosauři na svobodě! 159

Les pod lupou 199

Malované dějiny Evropy 239

Malý fotbal Velkého Tuřínova 279

Marvel Action – Avengers 3 199

Marvel Action – Spider-Man 3 199

Marvel Studios: Všechno, co potřebuješ vědět 279

MATLA – Kuchařka pro děti 279

Mega dinosauři 184

Mezi námi předškoláky pro děti od 4 do 6 let 159

Minecraft – Dárková kolekce 479

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů



Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Minecraft – Příručka přežití 199

Mnohokluk 239

Mops elfem 219

My jsme Lollipopz 239

Na stopě zločinu 3  – Dům plný špiónů 239

Nejkrásnější ostrov 219

Nejkrásnější vánoční dárek 264

Nevinná lavina 199

O jabloňce 139

Objevitelé 264

Obmalovánky: Zvířata 199

Obratní obratlovci 279

Obrázky z československých dějin 239

Obrázky z českých dějin a pověstí 239

Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů) 239

Omalovánky pro Minecrafťáky 184

Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let 159

Osudoví kamarádi – Tajné kouzlo 239

Patrik Schick 219

Peppa Pig – Moje chytré hádanky 184

Peppa Pig – Velký adventní kalendář 559

Po stopách ztraceného syna 219

Pohádkový adventní kalendář 639

Policejní křeček a záhadná záměna 219

Policejní křeček a zámecký zloděj 184

Porozuměj řeči rostlin 239

Porsche 1034

Poušť, všude poušť 199

Pozorujeme a pomáháme v přírodě 279

Prozkoumej těla zvířat 239

Příběh hraček – Knížka na celý rok 239

Příběh života 299

Psi a kočky – relaxační omalovánky 184

Putování po pražských nádražích 319

Q a kouzelná prakniha 219

Robinson Crusoe 239

Ronja, dcera loupežníka 279

Rozděl-ení 319

Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Marko Čermáka 799

Rychlý jako vítr: Zloděj koní 239

Skutečný domov 264

Stínadla se bouří (sběratelské vydání) 399

Svět je plný čísel 239

Syn lovce medvědů 399

Šiju boty do roboty 104

Škola hry na klavír 279

Štístko a Poupěnka učí správně kreslit 264

Tátův dráček 239

Teta to plete 159

Tintinova dobrodružství – kompletní vydání 1-12 1914

Tintinova dobrodružství – kompletní vydání 13-24 1914

Tlapková patrola – Hravá stírací knížka 239

Traktory 199

Úder tornáda 239

Ukrajinské pohádky 264

V pasti dravé řeky 199

Vánoční hvězdička 264

Vánoční koleda 199

Vánoční koťátko 264

Vánoční pohádky 239

Vánoční prasátko 279

Vánoční prázdniny 279

Vánoční příběhy 239

Vánoční štěňátko 264

Vánoční tramvaj 199

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy 239

Vánoční zázrak 219

Ve spárech džungle 199

Vegan recepty – chutně a snadno 319

Velký vánoční betlém Vojtěcha Kubašty 239

Vlk a lev 219

Vše o hasičích 239

Vtipy pro děti 159

Vtipy pro děti 3 159

Vtipy pro děti 4 159

Vtipy pro děti 5 159

Vtipy pro děti 6 159

Vyškrabovací kartičky OZDOBY 199

Z deníku kocoura Modroočka 239

Začínáme se suchozemskými želvami 279

Záhada dračího klíče 219

Zahrada a hlasy z temnoty 279

Zahrada a legenda o zachránci 199

Zachráněné Vánoce 239

Zachráněný tučňáček 199

Ztracený na Nevděku 199



Marvel

Marvel Studios: Všechno, 
co potřebuješ vědět

Marvel Action: Avengers 3

Marvel Action: Spider-Man 3

V komiksu Matthewa K. Manninga, Marcia Fiorita a Jona Sommari-
vy musí Avengers čelit titěrné, a přece nebezpečné 

hrozbě z vesmíru, svět napadli 
strachrousti. A kdo je tajemmný 
Fear Eater?

Superhrdinské  
filmy ze světa  
Marvelu jsou spojeny do jednoho velkolepé-
ho vesmíru. Ať už jste nováčci, nebo fando-
vé, kteří si chtějí filmy osvěžit, tato publikace 
je určena právě vám. V knize najdete spous-
tu informací, odpovědi na nejčastější otázky 
a přehledně graficky zpraco-
vané souhrny dějů všech 
filmů prvních tří fází filmové-
ho světa Marvelu.

V dalším napínavém i zábavném komiksu se Spidey a jeho přátelé 
Miles a Gwen musí vyrovnat nejen s rozpory mezi 

sebou, ale i s uprchlými leopardy 
a tajemnou kočičí zlodějkou.

Adam 
Bray

původní cena: 349 Kč
128 stran, 197 × 245 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
64 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
64 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ
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Vtipy pro děti 6

MATLA: Kuchařka pro děti

Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začte-
te do vtipů o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích, z pohádek, 
nebo dalších, pořádně se zasmějete a budete mít dobrou nála-
du. 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 
tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to pak 
bude víc myslet.

Nešahej na ten nůž, nezapínej to, dávej bacha… Tyhle hlášky 
v kuchyni slýchá skoro každé dítě. Přitom je to taková škoda! 
Děti si totiž s vařením dokážou poradit líp, než si myslíme. 
Proto jsem pro ně připravil recepty na celý rok, se kterými 
budou potřebovat pomoct jen občas. Nejlepší ale bude, 
když se do toho pustí celá rodina společně, protože láska 

prochází žaludkem. Dost bylo mražené pizzy – 
objevte se mnou jídla, 

která budou bavit děti 
i dospělé!

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 14 let

279 Kč
cena KMČ

Zuzana 
Neubauerová

Roman 
Staša

Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 3
Vtipy pro děti 4
Vtipy pro děti 5

Vyšlo také: 

původní cena:  
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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