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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 KMCZIMA23 získáte na všechny knížky slevu 20 % z původní 
ceny (slevy se nesčítají) a navíc poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogo-
vých cen, uvidíte v košíku po zadání slevového kódu. Kód má platnost od 3. 1. do 31. 1. 2023.

SOUTĚŽ
Tři z vás vyhrají hru CATAN od ALBI

Co je Vaším úkolem?
Pošlete správné odpovědi na našich 5 soutěžních otázek  

e-mailem na adresu soutezkmc@albatrosmedia.cz  
do 30. 1. 2023. Nezapomeňte napsat svoje jméno, třídu a adresu 

školy. Neposílejte odpovědi vícekrát. Z jedné e-mailové adresy 
zařadíme do soutěže pouze jeden příspěvek.

Kdo vyhraje?
Vyhrají ti z Vás, jejichž správné odpovědi nám dorazí e-mailem 
jako 100., 200. a 300. v chronologickém pořadí. Jména vítězů 
zveřejníme na webu www.kmc.cz v prvním únorovém týdnu.

SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKY:

1. 
Ze které knížky  

pochází ilustrace na  
obálce tohoto katalogu? 

(Nápověda: autorkou  
ilustrace je Jana  

Sigmundová.)

2. 
Napiš název knížky  
z tohoto katalogu,  
jejímž autorem je  

Karel Čapek.

3. 
Napiš autora  

a název knížky, která  
vypráví o doktoru  

Fergussonovi a jeho  
cestě balonem  

přes Afriku. 

4. 
Napiš název knihy  

z tohoto katalogu, která  
se odehrává v New Yorku  

v době teroristického  
útoku na Světové  

obchodní centrum  
(11. září 2001). 

5. 
Napiš názvy knížek  
z tohoto katalogu,  
které ilustrovala  

Helena Zmatlíková.



Tip Albatrosu

Harry Potter:
… a Kámen mudrců
… a Tajemná komnata
… a vězeň z Azkabanu
… a Ohnivý pohár
… a Fénixův řád
… a Princ dvojí krve
… a Relikvie smrti

… a prokleté dítě

Vyšlo také: 

 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
(úplný scénář)Profesor Albus Brumbál ví, 

že mocný černokněžník 
Grindelwald chce ovlád-
nout kouzelnický svět. 
A protože ho nemůže zastavit sám, vyšle magizoologa 
Mloka Scamandera, tým kouzelníků a jednoho odvážného 
mudlu na nebezpečnou misi. Jak dlouho však může 
Brumbál zůstávat stranou, když jde nyní o všechno? Kom-
pletní scénář ke snímku Brumbálova tajemství doprováze-
jí zákulisní informace, náčrty kostýmů i postřehy od Juda 
Lawa, Eddieho Redmaynea a dalších hvězd filmu.

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč
cena KMČ

J.K. 
Rowlingová

původní 
cena: 369 Kč

299 Kč
cena KMČ původní 

cena: 369 Kč

299 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 569 Kč

459 Kč
cena KMČpůvodní 

cena: 549 Kč

439 Kč
cena KMČ původní 

cena: 599 Kč

479 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 599 Kč

479 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 399 Kč

319 Kč
cena KMČ
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Pro nejmenší

Včelí medvídci od jara do zimy

Ku-ku! Jen po mně vztáhněte ruku!

Rok u myšek

Veselé leporelo Josefa Lady s lidovými 
říkadly o koťatech, zajíčkovi, vodníko-
vi, zimě nebo o houbách je dnes českou klasikou 
i nakladatelským ever-
greenem.

Rozpustilá knížka, která volně navazuje na Příhody vče-
lích medvídků. Přináší krátké veselé 
příběhy o Brumdovi a Čmeldovi, Puč-
meloudovi a ostatních postavičkách 
ze světa broučků, které jsou známé 
z oblíbených televizních večerníčků. 
V knížce jsou vedle vyprávění 
i písničky s textem (Z. Svěrák) 
a notami (P. Skoumal), z nichž 
mnohé už téměř zlidověly.

Co prožívají čtyři myšky během jednoho roku? V zimě 
většinou spí, jedna má postýlku z plechovky od sardi-
nek, druhá z krabičky od sirek, třetí ze slaměných sté-
bel, čtvrtá z bačkorky. Na jaře myšky vyskočí, pracují na 
zahrádce, v létě se koupají, mlsají ovoce, na podzim 
sklízejí záhonky a připravují se na zimu. Ale to jistě není 
všechno. V bohatě ilustrovaném leporelu toho objevíte 
mnohem víc!

Josef Lada

Jiří 
Kahoun
Ivo 
Houf

Andrea 
Popprová

původní cena: 149 Kč
12 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 3 let

119 Kč 
cena KMČ

původní cena: 149 Kč
16 stran, 240 × 160 mm

leporelo, pro děti od 2 let

119 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ
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Pro nejmenší

Logopedické deskové hry

Snadné čtení s porozuměním

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

Tato publikace čtenářům pomůže s rozvojem 
čtenářských dovedností a se schopností vnímat 
čtený text. Neexistuje univerzální metoda vhodná pro všechny, 
s jejíž pomocí se děti naučí číst. Vždy půjde o pomalý nácvik, o tr-
pělivost i toleranci k neúspěchům. Doporučuje se číst krátce, ně-
kdy po částech, a dokud se nevytratí soustředění a motivace. 
A přesně takto je konci-
pován tento titul.

Bohatě ilustrovaná publikace, která je 
určena především dětem předškolního 
a mladšího školního věku a mohou ji využívat nejen rodiče, ale také 
učitelé a vychovatelé v mateřských a základních školách a speciální 
pedagogové. Je určena k procvičování výslovnosti již vyvozených hlá-
sek netradiční zábavnou formou, která napomůže ke vzbuzení zájmu 
dětí. Kniha je koncipována 
jako soubor čtyř herních plán-
ků k upevnění hlásek L, CSZ, 
ČŠŽ, R a Ř.

Zábavné úkoly, které pomohou děti 
připravit na nástup do školy, kde na 
ně bude čekat jejich vůbec první školní pero. Úkoly pro děti jsou 
jednoduché a přehledné s cílem soustředit se na správné držení 
tužky, uvolněné pohyby rukou a základní manipulaci s tužkou. Po-
stupně spolu s dětmi projdeme celým rokem od ledna do prosince: 
pohrajeme si v zasněžené krajině, oslavíme Velikonoce, zasadíme 
květiny a postupně se 
prokreslíme až k Vánocům, 
stromečku a dárkům.

MIluše 
Jirušková

Aleš 
Čuma

Ivana 
Novotná

Miroslav 
Růžek

Lenka 
Hradcová

Miroslav 
Růžek

původní cena: 299 Kč
10 stran, 270 × 380 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
88 stran, 195 × 255 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 4 let

159 Kč 
cena KMČ
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První čtení

Kvak a Žbluňk se bojí rádi

Ztracená náušnička

Já ještě nechci jít spát

Ztratili jste někdy náušnici? Malá Natálka 
ano! A s náušničkou se děly věci! 
Nejdřív ji ukradla straka, potom se 
zachytila na klobouku cizí paní, 
proletěla se na šifonové šále, kte-
rou odnesl vítr, a také byla svědkem 
žádosti o ruku. Příběh 
o neuvěřitelné cestě 
ztracené náušničky 
a o tom, že všechno, co 
se děje, má svůj důvod.

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

Je to s Lassem trápení! Je mu už pět let, ale každý večer zlobí 
maminku: Já ještě nechci jít spát! Jednou se Lasse zdrží na ná-
vštěvě u tety Lotty až do tmy a ona mu půjčí podivuhodné brýle. 
Těmi je vidět daleko do mnoha zvířecích pelíšků. A Lasse se dívá, 
jak se k spánku ukládají ptáčata, králíčci, veverky, myšák i med-
vědí kluk. Jestlipak také povykují, pořádají polštářové války či se 
loudají do postýlek? Co 
myslíte?

Daniela 
Krolupperová

Lenka 
Vybíralová

Arnold 
Lobel

Astrid 
Lindgrenová

Marie 
Tichá

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 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: 199 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

6  Klub mladých čtenářů Albatros



Druhé čtení

Příšerné zlobilky

Kuba nechce prohrávat

Josífku, k noze!

Kuba nerad prohrává. A zvlášť 
teď, kdy do třídy přibyl kluk Se-
bastián. Žil s rodiči ve Velké Britá-
nii, samozřejmě umí výborně ang-
licky, skvěle vypadá a vůbec… 
Spolužačky jsou nadšené, Kuba 
otrávený. Ale nevzdá 
se. Nezlomí ho ani nový 
miláček děvčat, ani 
nový pan učitel!

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

To odpoledne měl Josífek na starost mladší sestru Haničku, a tak 
se rozhodl, že ji vezme s sebou na fotbalové hřiště. On si s kama-
rády zakope, Hanka bude fandit. V zápalu hry však na všechno 
zapomněl, a když byl konec, zjistil, že sestřička zmizela. Po zoufa-
lém hledání ji objevil v parku – 
a nebyla sama. Hladila roztomilé 
štěně. Josífek zajásal, nejen že 
se Hanka našla, ale on 
by konečně mohl mít 
vytouženého pejska!  
Ale co bude dál?

Petra 
Braunová

Jiří 
Bernard

Martina 
Drijverová

Markéta 
Vydrová

Daniela 
Krolupperová

Markéta 
Vydrová

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

Zima 2023  7



Pohádky

Pohádky pro deštivé prázdniny

Princ Mamánek (filmové vydání)

České pohádky

Originální pohádka od herce, režiséra a hudebníka Jana Budaře 
vychází u příležitosti svého zfilmování v novém, 
rozšířeném vydání plném ilustrací a fotek. 
Rozmazlený princ Ludvík dostane v den 
svých osmatřicátých narozenin pořádně za 
vyučenou… Probudí se v obyčejných vesnic-
kých šatech uprostřed hlubokého lesa, kde 
začne jeho nečekané dob-
rodružství. Dospěje koneč-
ně v muže a moudrého 
panovníka?

Konečně prázdniny… a venku se jako naschvál 
rozprší. Co s tím? Není nic lepšího než si zalézt pod deku s pohádka-
mi, které vás přenesou do světa kouzel a fantazie. Podíváte se 
s dětmi do krámku, kde se prodává čas, vydáte se na motorce do 
vesmíru, seznámíte se s roztančenou vílou nebo odhalíte tajemství 
jedné podivuhodné krabičky. Nadčasové příběhy v sobě kombinují 
to nejlepší z klasických 
pohádek a moderního 
vyprávění – a udělají ra-
dost v každém nečasu.

Klasické známé i méně známé pohádky Boženy Němcové, 
Karla Jaromíra Erbena a Václava Tilleho-
-Říhy doprovázejí ilustrace Artuše 
Scheinera, jednoho z našich nejoriginál-
nějších ilustrátorů dětské literatury. 
Ilustrace v knize jsou tištěny pouze z ori-
ginálů, po mnoha letech tedy vycházejí 
Scheinerovy ilustrace 
v kvalitě, kterou čtenáři na 
našem trhu postrádali.

Jan 
Budař

Václav Šilha 
Jan Budař

Marta 
Davouze
Ilona 
Komárková

Božena Němcová 
Karel Jaromír Erben

Artuš 
Scheiner

původní cena: 349 Kč
96 stran, 180 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

319 Kč 
cena KMČ

8  Klub mladých čtenářů Albatros



Pohádky

Devatero pohádek

Jak šel virus do světa

Zimní knížka pro Lucinku

Kniha velmi jednoduše vysvětluje dětem (a tím i rodičům), jak 
funguje naše imunita, jak viry útočí a jak se naše 
vlastní obrana díky očkování 
rozvíjí a trénuje. Součástí příbě-
hu je malý výlet do minulosti 
nemocí. Dozvíme se o objevu virů 
a bakterií i o úspěších v očkování, 
které zabránilo rozší-
ření mnoha nemocí.

Známé pohádky – Velká kočičí pohádka, Po-
hádka psí, Pohádka ptačí, První loupežnická 
pohádka, Pohádka vodnická, Druhá loupežnic-
ká pohádka, Pohádka tulácká, Velká policejní 
pohádka, Pohádka pošťácká a Velká pohádka 
doktorská – patří v tomto souboru mezi stálice 
základního fondu literatury 
pro děti společně s kouzel-
nými ilustracemi Josefa 
Čapka.

Čípak je nos? Čí je brada? Čí jsou ouška pod čepicí? Něžná 
zasněžená dobrodružství malé Lucinky 
se vracejí s novou obálkou! Holčička 
tráví vánoční prázdniny u prarodičů 
na venkově, kde spolu s kocourkem 
Dominikem a psem Sultánem zažívá 
spoustu zimních radostí. 
Doma ve městě se mezi-
tím klube na svět její 
bráška Jakub…

Vít 
Haškovec

Lukáš 
Urbánek

Karel 
Čapek

Josef 
Čapek

Milena 
Lukešová

Jana 
Sigmundová

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
48 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
88 stran, 240 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

299 Kč 
cena KMČ
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Znáte z filmu a TV

Peppa Pig - Čti a hraj si s námi

Tlapková patrola: Omalovánky s voskovkami

Prasátko Peppa je tu s parádní knížkou s velkým pře-
kvapením! Uvnitř najdete nejen krásné obrázky, ale 
i 10 oblíbených postaviček a velikánskou hrací podlož-
ku. Přečtěte si o Peppě a jejích kamarádech, rozložte 
podložku a rozehrajte s figurkami vlastní příběhy!

Na nic nečekejte, vezměte si voskovky a vybarvěte odvážná 
štěňata z Tlapkové patroly veselými barvami, aby mohla vyrazit 
do akce! Čeká vás 
spousta dobrodruž-
ství i zábavy s oblíbe-
nými animovanými 
hrdiny.

původní cena: 499 Kč
12 stran, 200 × 250 mm

leporelo, pro děti od 3 let

399 Kč
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
24 stran, 210 × 275 mm

měkká vazba, pro děti od 3 let

159 Kč
cena KMČ

Spider-Man: 
Omalovánky 
s voskovkami

Zvířátka z farmy: 
Omalovánky 
s voskovkami

Vyšlo také: 

původní cena: 199 Kč159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

10  Klub mladých čtenářů Albatros



Znáte z filmu a TV

Ledové království a Ledové království 2

Encanto: Filmový příběh jako komiks

Divnosvět: Příběh podle filmu

Madrigalovi jsou neobyčejná rodina, 
která žije v kouzelném domě na místě 
zvaném Encanto. Magie Encanta obda-
řila každé dítě v rodině jedinečným da-
rem kromě jednoho – Mirabel. Když si 
ale dívka všimne, že se magie obklopující 
Encanto začíná vytrácet, uvě-
domí si, že by to mohla být 
právě ona, obyčejná Mirabel, 
kdo může vše zachránit a vrá-
tit rodině naději.

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

Vypravte se na neuvěřitelnou cestu s příběhem na motivy animo-
vaného filmu Divnosvět! Vydejte se s rodinou Cladeových do tajupl-
né neprobádané země, kde nic není nemožné, a zažijte s nimi 
úžasná dobrodružství. Průzkumníci budou muset překonat všech-
ny neshody i překážky, aby uspěli na své dosud nejdůležitější vý-
pravě ve fantastickém světě plném prapodivných stvoření i neče-
kaných překvapení.

původní cena: 299 Kč
64 stran, 216 × 285 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
192 stran, 197 × 267 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

319 Kč 
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
56 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ
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Příběhy dětí

Říkali mi Leni

Anička v zahradě

Malá princezna

Letní prázdniny utíkají jako voda a Anička jejich 
začátek strávila na řece. Byl to báječně dobrodruž-
ný i trochu nebezpečný týden, vždyť sjela na kánoi 
Lužnici! Teď se Anička chystá k babičce na vesnici. 
Chodila tam jeden rok do školy, kamarádky ji už 
čekají. Anička se na ně moc těší, i na Parašína, 
se kterým byla vždycky zábava – a zase ji pře-
kvapí. Jaký tedy bude konec prázdnin, co všech-

no Aničku 
čeká?

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

Malého prince zná asi každý. Tentokrát je však hrdinkou příběhu 
holčička. Malá princezna se na své cestě vesmírem setkává s ne-
uvěřitelnými postavami a nakonec i s legendární americkou pilot-
kou Amelií Earhartovou, která měla zahynout za záhadných okol-
ností. Prožijte s touto dvojicí kouzelná dobrodružství, naučte se 
naslouchat svému vnitřnímu hlasu a přijmout vlastní zlobu a re-
belství. Tato kniha dodá 
odvahu a pomůže vám 
roztáhnout křídla.

Ivana 
Peroutková

Eva 
Mastníková

Zdeňka 
Bezděková

Iku 
Dekune

Karolina 
Lewestam

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč 
cena KMČ

Anička a její 
kamarádky

Vyšlo také: 

původní 
cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ
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Dobrodružství

Cristal 
Snow

Kati 
Vuorento

Sabine 
Bohlmannová

Simona 
Ceccarelliová

Víly a kouzelný dort

Dívka jménem Willow: Šepot lesa

Penni a její dvě nejlepší kamarádky jsou víly, ne vždy se 
ale jako víly chovají. A co teprve když 
se do sousedství přistě-
huje nový vílí kluk, který 
se zdá být až nechutně 
dokonalý… Penni se roz-
hodne, že ho musí vystrna-
dit. Stačí, aby ochutnal 
kouzelný dort zapomnění. 
Sehnat správné ingredien-
ce je ale fuška a vílí kluk 
nakonec není tak hrozný, 
jak se na první pohled 
zdálo. Dokáže Penni 
napravit svoji 
chybu, anebo už 
je moc pozdě?

Láska může být 
občas pěkně 
začarovaná. Kdyby se Valentýnina maminka zamilova-
la, nemuseli by se stěhovat a všechno by zůstalo při 
starém. Čtyři kamarádky se 
přece tolik těšily na léto 
ve Willowině čarodějném 
lese! Avšak s podomácku 
vyrobeným lektvarem 
lásky to nevyjde tak úplně 
podle plánu. Navíc musí 
Willow, Valentýna, Markéta 
a Lotti vyhnat tři kluky, kteří 
si v čarodějném lese bez 
zeptání stavějí stromový 

domek. Les se však 
nezdá být tak úplně 
proti…

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

264 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

239 Kč
cena KMČ
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Foglarovky

Rychlé šípy – sešit 3

Tleskač

Moderní sešitové vydání Rychlých šípů udělá ra-
dost všem plantážníkům od 6 do 99 let! Původní 
díly slavného komiksu doprovázejí nové příběhy ze světa Jaroslava 
Foglara od současných tvůrců. S kreslířem Nikkarinem budete sledo-
vat dnešní Plantážníky, kteří pátrají po minulosti slavného klubu. Dob-
rodružství v Tajemné Řásnovce prožijete v komiksu Barbory Kyškové, 
s Alžbětinou Prknářovou zvanou Haha-Bimbi se setkáte v komiksu 
Kateřiny Čupové. A k tomu vás opět čeká spousta her, kvízů, zajíma-
vostí a soutěží.

Jan Tleskač vyrůstá ve stínadelském sirotčinci na Rváčově. Jeho 
jedinou památkou na rodiče je kovový hlavolam ježek 
v kleci a v něm ukrytý medailonek s portrétem 
maminky. Chlapec musí svádět boj nejen 
s bandou místních výrostků, ale i s nelítostným 
Správcem či záhadným podivínem Ksichtem. 
Drobný Jan má ale mezi hochy i věrné přátele, 
Berta Komoura a Vojtu Von-
ta. Vypátrá s jejich pomocí, 
kdo byl jeho otec a jaké ta-
jemství skrývá ježek v kleci?

Jaroslav Foglar 
Kateřina Čupová
Jan Fischer 
Barbora Kyšková 
Nikkarin

David Jan 
Žák

Renata 
Wilfling

původní cena: 299 Kč
72 stran, 205 × 300 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Rychlé šípy – sešit 1
Rychlé šípy – sešit 2

Vyšlo také: 

původní cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ původní 

cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
200 stran, 150 × 221 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

319 Kč 
cena KMČ

Ze světa 
Jaroslava Foglara
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Dobrodružství

Vzestup Školy dobra a zla

Hraničářův učeň: souborné brožované vydání 1-16

Bitva mezi dobrem a zlem se blíží. Svedou ji dva bratři. 
Jeden dobrý, jeden zlý. Společně hlídají Nekonečný les. 
Společně vybírají studenty do Školy dobra a zla. Společně 
je trénují, učí a připravují na jejich osudy. A pak se stane 
něco, co změní všechny a všechno. Kdo přežije 
a kdo bude vládnout Škole? Cesta 
za úžasnými dobrodružstvími, 
která se skrývají ve Škole dobra 
a zla, právě začíná. Máte odvahu se 
na ni vydat?

Will vyrůstá v opatrovně pro nale-
zence na hradě Redmontu. Sní 
o tom, že se jednou stane rytířem, ale kvůli své drob-
né postavě se musí tohoto snu vzdát. Zklamaného 
Willa vezme do učení hraničář Halt, uznávaný dokonce 
i ostřílenými rytíři. A hraničářské řemeslo se nakonec 
Willovi zalíbí tak, že by ho neměnil za nic na světě.

Soman 
Chainani

John Flanagan 
Zdena Tenklová

původní cena: 2999 Kč
5504 stran, 127 × 198 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

2399 Kč 
cena KMČ

Škola dobra a zla:
• Křišťál času
• Jediný skutečný král
• Příručka pro Navěky a Nikdyvíce

Vyšlo také: 

původní cena: 399 Kč
319 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

původní cena: 429 Kč
320 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 11 let

344 Kč 
cena KMČ
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Dětská klasika

Vinnetou

Boříkovy lapálie

Pět neděl v balonu

Veselá knížka příběhů školáka Boříka a jeho holešovické party 
baví čtenáře již více než 30 let. Všechny jejich klukoviny a průšvihy 
se odehrávají nejen ve škole, ale i mimo ni a občas také doma. Ve 
všech situacích se ale čtyři kamarádi projeví jako správní kluci. 
A hlavně se od srdce zasmějete a vzpomenete na vlastní bláznivé 
příhody, které provázejí každého kluka či holku během těch strasti-
plných školních let.

Nesmrtelná dobrodružství Vinnetoua, rudého gentlemana, a Old Sha-
tterhanda přinášíme v převyprávění Vítězslava Kocourka. Kniha je 
plná romantiky a věčného souboje dobra se zlem uprostřed divoké, 
nezkrotné přírody. Ukazuje obraz indiánů, původních obyvatel Ameri-
ky, v nesmlouvavých soubojích s bílými dobyvateli. Příběh doprovází 
nepřekonatelné ilustrace Zdeňka Buriana. Vinnetou je součástí edice 
Zlatý tucet.

Pět neděl v balonu je prvním románem Julese Verna. Líčí dobro-
družství vynálezce polořiditelného balonu doktora Fergussona, 
který se spolu se svými přáteli odvážil přeletět za pět týdnů afric-
kou pevninu od Zanzibaru až po Senegal, takřka k západnímu 
pobřeží Afriky. Úspěch románu tehdy neznámého autora byl veliký 
a poznamenal Vernův osud navždy. Po celý život se věnoval dobro-
družným cestopisům, 
mnohdy s fantastickými 
prvky.

Vojtěch 
Steklač

Adolf 
Born

Karl 
May

Zdeněk 
Burian

Ondřej Neff 
Jules Verne

Zdeněk 
Burian

původní cena: 299 Kč
192 stran, 140 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
408 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč 
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
208 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

319 Kč 
cena KMČ
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Dobrodružství

Lucie 
Hlavinková
Bohumila  
Becerra-Gablasová

Lucy 
Montgomeryová

Ivona 
Knechtlová

Sesterstvo a síla moci

Anna z Ingleside

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 podivu-
hodného místa úplně propadnou. Nový starosta ale chce Zahrádky 
srovnat se zemí. Podaří se Sesterstvu změnit jeho plány? Pokud 
zapojí všechen svůj důvtip 
a odvahu, určitě něco  
vymyslí!

Anna s Gilbertem se z vysněného domova na mořském pobřeží 
stěhují do většího domu. Jak by taky ne, vždyť mají pět dětí! A mož-
ná k nim nějaký ten bratříček nebo sestřička ještě přibude. Jem, 
Walter, dvojčata Anna a Diana a malý Shirley mají stejně bujnou 
fantazii jako jejich maminka, takže zažívají podobně ztřeštěná 
dobrodružství. Anna se mezitím musí vypořádat s pocitem, že se jí 
Gilbert vzdaluje... To by 
ale nebyla Anna, aby si 
nedokázala poradit!

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 11 let

279 Kč
cena KMČ

Sesterstvo…
… a kouzelná kočka Fabiola
… ve Snové říši
… a nejoblíbenější barva na světě
… a největší kouzlo kočky Fabioly

Anna ze Zeleného domu
Anna z Avonlea
Anna z ostrova

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

původní 
cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč199 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl
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Dobrodružství

Lauren 
Tarshisová

Scott 
Dawson

Petur Antonsson 
Vivienne To

Ben 
Guterson

V plamenech (Přežil jsem útoky 11. září 2001)

Einsteinovi z Vista Point

Strýčka má Lucas ještě raději 
než fotbal – však ho Benny 
také k fotbalu přivedl. Když Lucase zaskočí zpráva, že musí 
s fotbalem ze zdravotních důvodů skončit, okamžitě jej na-
padne, že si o tom musí promluvit 
s Bennym. Místo školy se 
tedy tajně vydává za strýč-
kem na stanici newyorského 
hasičského sboru nacházející 
se na Manhattanu. Ale v mo-
mentě, kdy Lucas dorazí za 
Bennym na stanici, naráží do 
jedné z věží Světového ob-
chodního centra první leta-
dlo – a od té chvíle už nic 

nebude jako dřív.

Po smrti Susan se rodina Einsteino-
vých přestěhuje do města Vista Point, aby mohli začít od 
začátku a na tragédii zapomenout. Jedenáctiletý Zack si 
smrt své sestry vyčítá, a jakkoli se snaží, necítí se v no-
vém domově příjemně. Okolí Vista Point skrývá mnohá 
tajemná zákoutí – Věž s podivným medailonem, 
skrytá jezírka i jeskyni. Zack 
se tu cítí ztracený, ale jen do 
té doby, dokud nepotká zá-
hadnou dívku Annu, která ho 
okolím provází. Zackovi se ale 
zdá, že před ním jeho nová 
kamarádka ukrývá nějaké 
tajemství…

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

měkká vazba, pro děti od 9 let

159 Kč
cena KMČ

Přes palubu
Vyšlo také: 

původní 
cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč
cena KMČ

Od autora trilogie 
Hotel Winterhouse 
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Dobrodružství

Řvi potichu, brácho

Viktor a záhadná teta Bobina

Past na korunu

HORŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE! Přesně tak se cítí 
devítiletý Viktor. Kvůli sérii průšvihů dostane trojku z chování, rodiče 
zuří a kamarádi s ním nechtějí nic mít. A aby toho nebylo málo, jeho 
„převýchovy“ se na celé léto ujme podivná stárnoucí teta žijící v ma-
lém zapadlém městečku Hrabákově. Viktorem cloumá zlost a bezna-
děj. Takové prázdniny si opravdu nepředstavoval! Ale to, co ho čeká 
ve starém tajemném domě svérázné tety, překoná všechny jeho hrůz-
né představy…

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, 
kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kula-
té. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 
nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice 
občas připraví horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječ-
né dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do 
ústavu, to by nepřežily. 
Kniha získala Zlatou stuhu 
2017 a byla nominována 
na Magnesii Literu.

Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé Vlta-
vě, ale na jiné zimní radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale 
oba musí doma pomáhat – Jáchym v pekárně, Filip v krejčovství. 
Když spolu roznášejí hotové šaty zákazníkům, nečekaně se připle-
tou k setkání dvou mužů. Jeden je pekárenský pomocník a druhý 
zámožný pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a odhodlaně se 
pustí do dalšího pátrání. 
Netuší, že se zamotají do 
kriminálního případu, 
který může ohrozit exis-
tenci mladé republiky.

Jarmila Vlčková 
Pavlína Jurková
Martina 
Fojtů

Ivona 
Březinová

Tomáš 
Kučerovský

Daniela 
Krolupperová

Barbora 
Kyšková

původní cena: 299 Kč
144 stran, 170 × 244 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČMetodický list ke stažení

zdarma na www.kmc.cz
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Příběhy

Vesmírní pytláci

Messi - král Leo

Tato kniha obsahuje dvě pozemské děti, kuchyňského 
robota s vadnou řečovou jednotkou, 
vesmírného pilota – bývalé-
ho astromariňáka, ultramo-
derní raketu s inteligentním 
palubním počítačem a smeč-
ku těch nejhorších pytláků 
z celé galaxie. Pytláci útočí na 
planety a loví ohrožené druhy 
exotických zvířat, které pak 
prodávají na černém trhu. Kubu 
a Terku to pěkně štve a rozhod-
nou se nakopat jim zadky. 
Napínavé a humorné dobro-
družství zaujme 
děti i rodiče.

V srpnu 2021 podepsal Lionel Messi po 21 letech 
strávených v FC Barcelona smlouvu s Paris Saint-Ger-
main. Toto bohatě ilustrované album se ohlíží za Messi-
ho prvními kroky v Rosariu, jeho největšími úspěchy 
s Barçou, prvním velkým titulem s Argentinou v roce 
2021, kdy mu bylo 34 let, na Copa America a zákulisím 
jeho příchodu do Paříže.

Petr 
Tomšů

Florent 
Torchut

původní cena: 499 Kč
256 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

399 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč
cena KMČ
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Malý poseroutka

 Deník malého poseroutky 17: 
Wíbuch PlýnyGreg vyjíždí na  

šňůru se svým  
bratrem Rodrickem a jeho kapelou Wíbuschná Plýna! 
Jenže to ještě netuší, do čeho jde. Brzo pozná i odvrá-
cenou tvář rockové slávy. Probdělé noci, nezaplacené 
koncerty, hádky mezi členy kapely a finanční trable 
jsou na denním pořádku a Greg si vůbec není jistý, 
jestli je na cestě ke hvězdám… nebo jenom k WÍBU-
CHU!

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč
cena KMČ

Jeff 
Kinney

Deník malého poseroutky: 
11 – Všechna sláva
12 – Výprava za teplem
13 – Radosti zimy
14 – Na spadnutí
15 – Samá voda
16 – Velká šance

Deník malého poseroutky: 
box 1-10 

Deník báječného 
kamaráda

Vyšlo také: 

původní cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

původní 
cena: 

229 Kč

184 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 1990 Kč

1589 Kč
cena KMČ
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Astrid Lindgrenová

Děti z Bullerbynu

Madynka zachránkyně

Karkulín ze střechy

Trochu nezkrotnou a velmi podnikavou holčičku už možná znáte z prv-
ní stejnojmenné knížky. Madynka vás opět nezklame – stále 
srší nápady a hned je uskutečňuje za 
horlivé asistence mladší sestřičky Lízy. 
A protože má dobré srdce i smysl pro spra-
vedlnost, zachraňuje své blízké a přátele, 
pokud se octnou v nesnázích. 
S vervou sobě vlastní se jí to 
daří, a aniž čeká na díky, běží 
vstříc dalším dobrodružstvím... 
Přidejte se k ní!

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

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 domečku za komínem však přece jen někdo neobyčejný 
žije – Karkulín ze střechy. A kdo že to vlastně je? Ten malý, neodo-
latelný chlubílek a nenasyta, polopohádkový človíček, který umí 
létat ve vzduchu a provádí samé neuvěřitelné věci? Otevřete tuhle 
knížku a poznáte ho sami!

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

Astrid 
Lindgrenová

Helena 
Zmatlíková

Astrid 
Lindgrenová

Jarmila 
Marešová

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

původní cena: 329 Kč
152 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

264 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz

Pracovní listy ke stažení
zdarma na www.kmc.cz
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Zábavné čtení

Mops hvězdou

Morčák Pip a spol.

Když se Chloe stane hvězdou školního představení, Peggy už 
snad na ni nemůže být hrdější. Ovšem brzy se ukáže, že zkouše-
ní role zabírá Chloe tolik času, že na hraní s jejím mopsíkem jí už 
žádný moc nezbývá. Peggy kamarádka moc chybí, a tak se roz-

hodne, že se chce také ucházet o jednu z rolí. 
A nakonec se nečekaně stane slavnou...

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

Bella 
Swift

Tereza 
Kopecká

Tomáš 
Kopecký

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

Mops jednorožcem
Mops mořskou vílou
Mops dýní
Mops králíčkem
Mops kouzelnou vílou
Mops elfem

Vyšlo také: 

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Cena za jeden díl
původní 
cena: 

269 Kč

219 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Můj šálek umění

Arnošt Goldflam: Praha strašidelná

Také máš svůj oblíbený šálek? Je ti tak milý, že si ho 
chceš namalovat? Řekneš si, taková obyčejná věc... I vel-
cí umělci malovali obyčejné věci. Na stránkách knížky, 
kterou právě otvíráš, se s šálkem potkáš hned několikrát, 
uvidíš, že tě pokaždé něčím překvapí. To je totiž jeden 
z důležitých úkolů umění — vidět a ukazovat svět 
nově i nečekaně. Schválně si před 
sebe na stůl postav svůj 
oblíbený hrneček, obrať 
list a podívej se, jak by 
ho možná viděl...

Praha byla odjakživa město za-
svěcené magii. A přízraky nejrůz-
nějších legend tu přežívají dodnes – stačí jen vědět, 
kde je hledat. Objevte taje českého hlavního města 
s Arnoštem Goldflamem, který zná jeho strašidla jako 
vlastní boty! Jaké tajemství ukrývá Praha ve svých 
neznámých zákoutích a podivných lidech? To nyní 
zjistíte i vy, milí čtenáři, a věřte, že až se příště půjdete 
projít Prahou, už se na ni 
nebudete dívat stejnýma 
očima.

Petra Goldflamová 
Štetinová

původní cena 399 Kč
24 stran, 205 × 215 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

319 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč
cena KMČ

Nádherná prostorová kniha 

o nejslavnějších malířích Katerina 
Karolik
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LEGO

LEGOR Harry Potter™ Zážitky ze světa kouzel0
Když jsou poblíž pavouci, není úplně nejstatečnější, ale zaručeně je 
tím pravým, s kým si užiješ ve světě kouzel spoustu neopakovatelných 
zážitků. Sestav si vlastní minifigurku Rona Weasleyho™ a povolej svou 

kouzelnickou sílu, 
s níž lehce zvládneš 
báječné aktivity 
v této nabuše-
né knížce. původní cena: 199 Kč

32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Nindžové se rozešli. Někteří hledají klidnější život, jiní 
se uchýlili na moře. Pomoz nindžům najít jejich sílu 
v aktivitách nabitých akcí, super komiksech a pře-
kvapivém příběhu. Sestav si minifigur-
ku Dračího nindži a sehraj scénku 
o tom, jak Mistři živlů našli svůj vlastní  
nindžovský styl.

LEGO(R) Jurassic World Mise Alana Granta
Dr. Alan Grant, jeden z největších expertů 
na dinosaury, je zpět! Podaří se mu opět 
vyváznout ze setkání s těmito obrovský-
mi ještěry bez úhony? Jak si povede ve 
světě, v němž dinosauři žijí hned vedle 
lidí? Vyřeš hlavolamy, přečti si komiks, 
pohraj si s minifigurkou 
a zjisti, jak se věci  
doopravdy mají!

původní cena 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

LEGO(R) Ninjago Nindžovský styl

původní cena: 229 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

Obsahuje minifigurku LEGO

Obsahuje minifigurku LEGO

Obsahuje minifigurku LEGO
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Poznáváme svět

České dějiny očima Psa 2

Co kdyby ledovce roztály?

Einstein

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bude Země 
vypadat za 100 let? Představujete si létající auta, 
roboty a virtuální světy? Je možné, že se takových vymožeností 
dočkáme i dříve, ale je také možné, že se dočkáme méně příjem-
ných věcí. Třeba toho, že roztají všechny ledovce, dojde pitná voda, 
zmizí lesy, půda a s nimi i mnoho zvířat a lidí.

Vtipný a originální průvodce naší historií navazuje na první knihu, 
která končila osobností Jana Husa. Kniha začíná dobou husitskou 
a líčí české dějiny od Jana Žižky přes Jagellonce, Habsburky, dobu 
Rudolfa II., třicetiletou válku, vládu Marie Terezie, císaře Josefa, ná-
rodní obrození, první světovou válku až do vzniku republiky v roce 
1918. S psím kamarádem je to pro děti možná zábavnější než školní 
dějepis, takže knihy mo-
hou posloužit i jako dopl-
něk k učebnici.

Komiks, určený dětem a dospívající mládeži, vypráví o životě a obje-
vech Alberta Einsteina a zároveň graficky znázorňuje jeho hlavní 
vědecké teorie na poli fyziky, které radikálně 
změnily naše životy. V prvním komikso-
vém životopisu sledujeme tohoto génia 
během celého jeho života. Objevíme ne-
zkrotné dítě, které se zajímalo o vědu 
a geometrii, později studenta polytechnic-
ké školy a nakonec úspěš-
ného vědce, jehož kariéra 
byla korunována vytvořením 
teorie relativity.

Katarína H. 
Belejová
Barbora 
Kmecová

Martina 
Drijverová

Petr 
Urban

Corinne Maierová 
Anne Simonová

původní cena: 229 Kč
104 stran, 144 × 206 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
20 stran, 215 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
64 stran, 220 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Nesmírně důležité 
otázky a odpovědi
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Zvířata

Deníček našeho štěňátka

Za koňmi s Martinou

Kočka plus pes

V této knize se dozvíte vše, co je nutné znát a ovládat před vstu-
pem do koňského světa. Na cestě za odhalováním tajů koní vás 
bude doprovázet známá česká trenérka a dostihová jezdkyně Mar-
tina Růžičková. V knize se seznámíte se základy evolučního vývoje 
koní, ale také se podíváte pod pokličku jednotli-
vým koňským plemenům či základům péče 
o koně. Dozvíte se, co je 
nutno mít ve skříni před 
návštěvou prvních závodů 
nebo čím rozhodně nečistit 
bílé rajtky od trávy.

Máte nové štěňátko nebo se právě chystáte si je pořídit? Pak je tato 
kniha právě pro vás! Do Deníčku si můžete zaznamenat jeho první 
úspěchy i průšvihy, vlepit fota s nejhezčími a nejveselejšími zážitky, 
zapisovat pokroky svého mazlíčka, informace z veteriny.
Kromě toho vám Deníček jednoduchými, ale důležitými chovatelskými 
tipy poradí, co dělat, aby vašemu pejskovi bylo u vás dobře a byl zdra-
vý. Vzadu v knize je i mís-
to, kam si můžete vlepit 
obálku s očkovacím prů-
kazem, ať máte všechno 
na jednom místě.

Když chytrá kočka Molly a zvídavý pes Oskar zjistí, že spolu dva 
jejich příbuzní nejspíš utekli, nezbývá jim než se společně vydat na 
velkou cestu divočinou, aby je zachránili. Každý totiž ví, že kočky 
a psi mají být nepřátelé na život a na smrt… ne se mít rádi! Při vel-
kém tlapkózním dobrodružství 
budou muset k záchranné misi 
vyburcovat celou zvířecí říši… 

Martina  
Jelínková Růžičková

Ivana 
Auingerová

James 
Patterson

Anuki 
Lopéz

původní cena: 398 Kč
352 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7  let

179 Kč 
cena KMČ

Kočka vs. pes
Vyšlo také: 

původní  
cena: 348 Kč

279 Kč
cena KMČ

SLEVA 40 %
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Zvířata

Zákon smečky: Soumrak

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

Erin 
Hunterová

Terence 
Blacker

původní cena: 249 Kč
224–256 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

Cena za 
jeden díl

1-Rozdělená smečka
2-Přízraky noci
3-Ve stínech
4-Rudý měsíc
5-Vyhnanství
6-Poslední bitva
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Zvířata

Pippa 
Youngová

Eleni 
Livaniosová

Lea 
Schmidbauerová

Ranč Jabloňový květ: Julie a Elegán

Rychlý jako vítr: Bojovnice Ari

Silná bouře napáchala na 
ranči obrovské škody, a tak 
mají Saša, Julie a jejich kamarádky plné ruce práce a plnou 
hlavu starostí. Podaří se stáje zachránit, když Juliini rodiče 
nemají dost peněz na zaplacení oprav? Může ještě ranč 
Jabloňový květ dále existovat, když vítr vyvrátil jabloň, která 
mu dala jméno?

Majka se těší za Milanem do Ameriky. Pár dní před odjezdem však 
na Severákově pastvině vypukne požár! Ten sice dokáže uniknout 
smrti v plamenech, ale od té události je jako vyměněný. Z jindy sebe-
vědomého hřebce je klubko nervů, dokonce odmítá i žrát. Ačkoli 
Majka dělá všechno možné, aby hřebci pomohla, zdá se, že přehna-
nou starostlivostí jeho stav jen zhoršuje. Pan Kuba pak Majce vypráví 
starou legendu: Vedle spáče znají Mongolové ještě jednu bytost – bo-
jovníka. Ten dodává koním 
odvahu a sílu…

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč
cena KMČ

Ranč Jabloňový květ: Hanka a Pinto
Ranč Jabloňový květ: Fany a Gulliver

Vyšlo také: 

Rychlý jako vítr
Rychlý jako vítr: Ora
Rychlý jako vítr: Zloděj koní

Vyšlo také: 

původní 
cena: 

219 Kč

179 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 269 Kč

219 Kč
cena KMČ původní 

cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ
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Vtipy

Chlubí se Pepa:
„Jsem stavbyvedoucí už dvacet let a žádná stavba mi 
ještě nespadla!“
„A co stavíš?“
„Silnice.“

„Pane Nováku, proč nejezdíte výtahem, když bydlíte 
v 11. patře?“
„Protože je to výtah pro čtyři osoby a já nemám čas 
shánět další tři!“

Tyto vtipy nám zaslal Kryštof Andrle

Rozhovor dvou bláznů, kteří si vyšli v noci na zahradu 
ústavu: 
„Že nevylezeš na strom po světle mé baterky?!“
„To tak, ty zhasneš a já spadnu!“

„Paní, pohladila byste toho pejska, prosím?“
„Ale jistě, chlapče, mám radost, že máš svého psa tak 
rád.“
„On není můj, já jen potřebuji rychle zjistit, jestli kouše!“

Tři blázni si hrají na bombu. Jeden skočil z 1. patra, 
dopadl a řekl „bum“.
Druhý skočil z druhého patra a také řekl „bum“.
Třetí vyskočil ze třetího patra a neřekl nic. 
„Stalo se ti něco?“ ptali se dva blázni.
„Ne,“ zněla odpověď. 
„Tak proč jsi neřekl bum?“
„Protože jsem načasovanej!“

Chlubí se paní Nováková sousedce: „Já jsem svému 
manželovi koupila papouška.“
Sousedka říká: „Můj muž by mě hnal! On ptáky nerad, 
tvrdí, že jsou samá kost!“

Tyto vtipy nám poslala Maruška Musilová

Holčička se ptá pana průvodčího: „Jede tenhle vlak na 
Písek?“
Pan průvodčí odpoví: „Ne, na naftu!“

Tento vtip nám poslal Zdeněk Koubek 

Kohout přikutálí na dvorek pštrosí vejce a říká slepicím: 
„Holky, nechci vám nijak radit, ale podívejte, co umějí 
v cizině.“

Tento vtip nám poslal Šimon Krajíček

Hlášky slavných:
Ludwig van Beethoven – „Mleli pátou přes devátou.“
Popelka – „To bude tvrdý oříšek.“
Tarzan – „Jsem z toho na větvi.“
Mona Lisa – „Jsem v obraze.“

Tento vtip nám poslala Justýna Zábršová 

Proč nemůže jít jogurt na procházku?
Protože by byl prošlej!

Tento vtip nám poslala Jana Krausová

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

Tento vtip nám poslala Anežka Jakešová

Hurvínek jde na očkování a křičí přes celou ordinaci.
Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, 
proti čemu tě očkují!“
„Vím. Proti mé vůli!“  

Tento vtip nám poslal Michael Pavlištík

Víš, proč je šroubek smutný? 
Protože ztratil matku.

Tento vtip nám poslala Aneta Váchová

Kdy přináší největší smůlu vidět černou kočku, jak vám 
přebíhá přes cestu? 
Když jste myš.

Tento vtip nám poslala Selenge Peškivá

Maminka se na svahu zlobí na své dva synky: 
„Copak se nemůžete s těmi sáňkami střídat?“
„My se ale střídáme!“ ohradí se ten starší. „Já jezdím 
z kopce a brácha do kopce!“

Tento vtip nám poslala Aneta Tichá

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

Tento vtip nám poslal Daniel Rott

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 
„Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se 
tady ani neukazuje.“

Tento vtip nám poslala Dao Vu Nhu Quynh

Maminka se ptá malého Pepíčka: „Copak jsi, Pepíčku, 
dneska venku dělal?“
„To, co dělají ptáčci.“
„Ano? Ty jsi zpíval a pískal?“
„Ne, papal jsem žížalu!“

Tento vtip nám poslal Ondra Valáč

Pračlovek si čte vysvědčení svého syna a říká:
„To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale, že jsi 
propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je 
hanba!“

„Pepo, máte lžíci na boty?“
„Ne, my boty nejíme.“

Tyto vtipy nám poslal Toník Dvořák

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

Pusheen - Já, košišta

 Kouzelná Beruška a Černý Kocour: 
Komiksové příběhy 2

Tajný deník s jednorožcem

Kouzelná Beruška 
a Černý Kocour 
pokračují v boji proti superzloduchům, které 
stvořili akumové, zlověstní motýli zákeřného 
Lišaje. Mezi bojem a plněním školních povin-
ností čelí naši hrdinové pomocí mirákul novým 
nepřátelům. A i když to nikdo netuší, jsou tihle 
ochránci dobra ve skutečnosti 
Marinette a Adrien, dva docela 
obyčejní žáci základní školy.

Pusheen zahřála u srdce a rozesmála už 
miliony lidí po celém světě svými praštěnými 
gifovými obrázky, na nichž se natřásá a krou-
tí ocasem. Teď je připravená vystoupit z elek-
tronických vod na papír! V téhle knize najdete 
ty nejpopulárnější facebookové obrázky 
a k tomu spoustu dosud 
neviděného materiálu.

Díky tomuto deníku budou tvé 
zápisky, tajemství a přání navždy 
bezpečně uchované! Na volné 
stránky si můžeš kreslit, psát, lepit 
fotky, vstupenky, vytvářet koláže, 
cokoli ti fantazie dovolí. A pak stačí 
zamknout zámeček 
a schovat si klíč!

Claire 
Beltonová

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

měkká vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
128 stran, 150 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

Přísně tajné!

Zima 2023  31



Poznáváme svět

Mega zvířata

Protřelí predátoři

Tato pestrá a bohatá knížka je skvělým průvodcem 
neuvěřitelným světem velkých zvířat od obávaných 
velkých koček a podivuhodných plazů po chytré lido-
opy či hbité sokoly. Edice MEGA KNIHY se vyznačuje 
srozumitelnými texty, které vytvořili odborníci tak, aby 
bylo čtení zábavné a podnětné a inspirovalo 
děti k dalšímu učení.

Čím jsou tak děsiví a nebezpeční? 26 nejobávanějších 
predátorů světa. Od malé, ale zákeřné kudlanky až po 
velké mistry v podobě žraloků, lev-
hartů nebo vlků! U každého 
naleznete spoustu informa-
cí o způsobu života, techni-
kách maskování, způso-
bech lákání a lovení kořisti. 
Nejnebezpečnější predátoři 
naší planety? Ano, tak opatr-
ně!

Pavel 
Pecháček

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

pevná vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

239 Kč
cena KMČ

Nejnebezpečnější 
zabijáci v přírodě
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Poznáváme svět

Tajemný život lesa

Tajné kódy pro chytré děti

Co je to vlastně les? Jsou to jen stromy? Anebo se 
mezi všemi těmi tajuplnými, propletenými větvička-
mi a kořeny skrývá ještě něco víc? Život stromů je 
totiž opravdu pozoruhodný… Stejně jako my lidé 
dovedou dýchat, občas je trápí hlad nebo žízeň a ne-
ustále si spolu povídají. Zakládají rodiny, chrání své 
malé semenáčky a mají přátele, se kterými si vzá-
jemně pomáhají. Prozkoumejte s námi tuto nevidi-
telnou lesní harmonii…

Obrázková kniha plná rafinovaných 
hádanek založených na tajných 
šifrách, od starodávných hieroglyfů přes klasickou mor-
seovku až po moderní špionské kódy… Začneme nejprve 
lehčími hlavolamy, ale postupně budeme přitvrzovat! 
Zvládneš rozlousknout složité kódy jako skutečný 
tajný agent? Určitě ano! 
Každá stránka 
obsahuje i čas do-
statečný k nalezení 
řešení, který se ale 
určitě pokus překo-
nat. Pokud se ti to 
podaří, můžeš si 
stránky s hádankami 
i vybarvit. Klíč 
k nevyřešeným 
úkolům najdeš 
na konci knihy.

Jana Sedláčková 
Klára Holíková 
Iveta Šedová

Katarina 
Kratochvílová

původní cena: 349 Kč
64 stran, 230 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

219 Kč
cena KMČ

Porozuměj vztahům 
mezi stromy, živočichy 
a houbami

Přes 65 hádanek 
na procvičení tvého 
bystrého mozku
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Zábavné učení

Přijímací zkoušky z češtiny 
na střední školy pro žáky 9. tříd

Větné rozbory expres

Deskové hry: Procvičujeme násobilku

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravo-
pis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ 
při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se 
dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních 
pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. 
Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a pří-
sudek, ale také s rozvíjejí-
cími větnými členy, poznají 
rozdíl mezi jednočlennou 
a dvojčlennou větou a po-
chopí další souvislosti.

Kniha umožní žákům 9. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí 
didaktického testu, který je součástí přijímacích zkoušek. Autorkou 
knihy je totiž zkušená lektorka, která žáky na přijímací zkoušky připravu-
je již několik let. Příručka plně odpovídá Specifikaci požadavků k jednot-
né přijímací zkoušce, tedy 
dokumentu vydanému Cent-
rem pro zjišťování výsledků 
vzdělávání.

Desková hra s násobilkou je určena pře-
devším žákům prvního stupně základních 
škol. Děti se pobaví a netradiční, zábavnou formou procvičí násobe-
ní a dělení celých čísel, malou i velkou násobilku. Je možné volit ze 
čtyř herních plánů podle zaměření početních příkladů či pohádko-
vých prostředí, plány postupují od nejjednodušších příkladů až k vel-
ké násobilce. Zbývá chvilka do večeře? Zahrejme si hru společně 
s dětmi. Možná ani nepostřeh-
nou, že si v honbě za pokladem 
procvičí i počítání. Kdo vyhraje 
tentokrát?

Vlasta 
Gazdíková

Jaroslava 
Kučerová

Andrea 
Brázdová

Josef 
Quis

Petra 
Kamlachová

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 13 let

219 Kč 
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
10 stran, 270 × 380 mm

leporelo, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ
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Zábavné učení

Vlasta 
Gazdíková
Jaroslava 
Kučerová

Diktáty a testy pro 6. třídu

 Vy jmenovaná slova jedno po druhém 
(deskové hry)

Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku 
osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo zlepšit znalosti 
českého jazyka. Lze ji využít jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve 
vyučování. Cvičebnici tvoří tři hlavní části: 15 doplňovacích diktátů, 
15 jazykových testů (prvních devět je řazeno podle tematických celků 
probíraných v 6. ročníku, zbytek slouží k souhrnnému opakování uči-
va), 14 úkolů na volných 
pracovních listech. Na kon-
ci najdete řešení diktátů, 
jazykových testů i praktic-
kých úkolů.

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

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
16 stran, 275 × 300 mm

leporelo, pro děti od 8 let

279 Kč
cena KMČ

Diktáty a testy pro 7. třídu
Diktáty a testy pro 8. třídu
Diktáty a testy pro 9. třídu

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl

původní 
cena: 

199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Sedmero 
deskových her 
k procvičování

SLEVA 30 %
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PC hry

101 skvělých tipů pro Roblox

Minecraft - Ruditová příručka

Minecraft - Mistr stavitel: Minihry

Posuňte díky Ruditové příručce 
svou kreativitu v Minecraftu na 
vyšší úroveň. Poradíme vám, jak 
vytvořit různá užitečná zařízení od 
speciálních bezpečnostních systé-
mů, které ochrání vaši základnu, až 
po úžasné automatické těžební 
stroje.

Uvnitř této skvělé příručky najdete 101 tipů a triků, jak si vylepšit 
herní zážitek své oblíbené hry. Od správy účtu a přizpůsobení své 
postavy až po navrhování vlastních her. Dozvíte se například, jak 
překonávat herní rekordy, ovládat auta jako profík, rozjet zábavnou 
hru s kamarády nebo vytvořit vlastní dobrodružství. Kniha je navíc 
plná tipů na skvělé robloxové hry, které byste neměli minout. Ohromte 
své přátele svými novými 
dovednostmi a posuňte 
svůj herní zážitek na no-
vou úroveň!

Tato kniha je plná návodů, jak si krok za krokem postavit úžasné 
minihry v Minecraftu. Postavte pro sebe i své kamarády spoustu 
druhů zábavy – od střelnice přes závodní dráhy až po obří parkou-
rovou věž. Najdete zde jednodušší stavby, ale i složité velké projek-
ty, které skýtají ještě více zábavy. Nepotřebujete k tomu žádné 
speciální programy ani mody, stačí jen zapnout Minecraft a začít 
stavět.

původní cena: 249 Kč
80 stran, 195 × 255 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

původní cena: 269 Kč
96 stran, 148 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Cube 
Kid

Cube Kid 
Cuberdon

Deník maličkého Minecrafťáka

Deník malého Minecrafťáka: komiks 6

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 dobrodružství. 
Zombie, se kterou se se-
tká, naopak sní o tom, že 
se stane člověkem. Společ-
ně je čeká spousta dobro-
družství...

Minus a jeho skupina dobrodruhů 
mají důvod k radosti. Našli způsob, 
jak dostat Albérica zpát-
ky! S ním se ale vrátí 
i drak a to není zrovna 
dobrá zpráva... Bagel se 
nemůže Albérica dočkat, 
Marguerite je ale opatr-
nější a snaží se ji brzdit, 
což mezi přáteli vytváří 
nebezpečné napětí...

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

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ
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Zábava

Lexikon kouzel pro děti i dospělé

Minecraft – moje kniha receptů

Chcete přimět sopku chrlit lávu a balo-
nek, aby se nafoukl sám? A podaří se 
vám pomocí zaříkadel rozhoupat Mléčnou dráhu nebo 
proměnit vodu v led v létě a bez mrazáku? Přesvědčte se 
sami. Kniha obsahuje známé 
i méně známé zábavné fyzikál-
ní pokusy doplněné o 25 vtip-
ných zaříkadel. Jsou určena ke 
společnému kouzlení dětí, 
které zaříkávají, a dospělých, 
kteří pokusy provádějí.

Chtěli jste vždycky zkusit hranatý cheeseburger? Dát 
si jedovatou bramboru? Nebo ochutnat slavné zlaté 
jablko z oblíbené videohry? S těmito 30 snadnými 
recepty inspirovanými hrou Minecraft si splníte všech-
ny své kulinářské sny! Vyzkoušejte ikonické 
recepty ze hry a vytvořte výborné 
pokrmy hodné 
Minecraftu. Chutí, 
tvarem i barvami... 
Předkrmy, hlavní 
jídla, dezerty, nápo-
je... vše inspirované 
legendární video-
hrou!

Kamila  
van de Venter

původní cena: 299 Kč
128 stran, 210 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 4 let

199 Kč
cena KMČ
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Zábava

Atlas psů pro děti

Prostě Creep aneb Cesta do hlubin youtuberovy duše

Věda po celý rok

Od prenatálního stadia po mladíka. Od dítěte pobíhají-
cího po zahradě s kamerou po...  po větší dítě pobíha-
jící ÚPLNĚ VŠUDE s kamerou. Odpově-
di na nejednu otázku řemesla 
influencerského, nějaký Péťa a podrob-
ný popis životního vývoje jedince, jenž 
byl patrně odjakživa předurčen tvořit 
obsah, který zvedne lidem 
náladu. Prostě Creep...

Tlapku na srdce – že neuhodneš, kolik je na světě druhů psů? Ale 
neboj, ukážeme ti je od nejmenší čivavy až po nejchlupatějšího komon-
dora. Dozvíš se nejen to, 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 dopro-
vázejí. Najdeš v nich spoustu 
příběhů, rozhovorů a reportáží 
ze života známých i nezná-
mých psích hrdinů!

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

Martin 
Hložek

Ester 
Dobiášová

Marcel 
Králik

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

SLEVA 50 %
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Teen zóna

10 rande naslepo

Láska a jiné úkoly

Čarodějnice dřívější a budoucí

Léto sedmnáctileté Abby Turnerové neprobíhá úplně podle jejích 
představ. A tak si napíše seznam deseti věcí, které musí stihnout 
za následující měsíc. Musí se naučit postavit svému strachu nebo 
se také zamilovat. Ví, že když splní všechny položky ze seznamu, 
stane se z ní ta správná umělkyně. Ale jak se jí krátí čas, zjišťuje, 
že uskutečnit některé věci je velice obtížné a že možná nezvládne 
změnit svou tvorbu, když 
nebude schopná změnit 
sebe sama.

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

V roce 1893 už se čarodějky na světě nevyskytují. Pokud žena na 
sklonku 19. století hledá alespoň špetku moci, může ji najít jen 
u volební urny. Když se však sestry Eastwoodovy připojí k hnutí 
sufražetek Nového Salemu, začnou pátrat po prastarých rituálech, 
díky nimž by feministické hnutí mohly proměnit v hnutí čarodějnic-
ké. Aby dosáhly svého cíle a přežily, musí oživit zapomenutá zaklí-
nadla – jen tak dokážou 
vzdorovat temným silám, 
které jim kráčejí v pa-
tách.

Kasie 
Westová

Ashley 
Elstonová

Dory 
Cizko

Alix E. 
Harrowová

původní cena: 499 Kč
592 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 13 let

399 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

40  Klub mladých čtenářů Albatros



Teen zóna

Čtenářský deník

Rudá jako rubín 
Modrá jako safír 

Zelená jako smaragd

Do tohoto čtenářského deníku si můžete zapsat sto knih zcela dle 
vlastního výběru. Vždy se pokuste co nejlépe vyplnit všechny infor-
mace o knize, ale jestliže vám nějaký údaj bude chybět, nic se nedě-
je. Nejdůležitější přece je váš vlastní čtenářský zážitek! A celkové 
hodnocení si klidně pište obyčejnou tužkou, kdybyste se ho někdy 
v budoucnosti rozhodli změnit. Takže čtěte, poctivě vyplňujte a za-
znamenávejte své myšlenky, 
protože čtení knih je jeden 
z nejlepších možných způ-
sobů trávení volného času!

Žít v rodině, která je samé tajemství, není 
pro šestnáctiletou Gwendolyn zrovna snad-
né. A co teprve když pochopí, že tím největ-
ším rodinným tajemstvím je ona sama. Jaké 
nebezpečí člověku hrozí, když se zamiluje 
napříč časem?

Michal 
Kolezsar

Kerstin 
Gierová

původní cena: 399 Kč
336 – 416 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 12 let

184 Kč 
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Pro šikovné ruce

Jak kreslit psy a štěňata

Vybarvování podle čísel: Zvířata

Mazané schovávačky pro chytré děti

Tato kniha poslouží všem nadějným začínajícím umělcům jako 
skvělý odrazový můstek. Obrázky, které si na jejích stránkách mů-
žete podle čísel vybarvit, jsou inspirované rozmanitými druhy úžas-
ných zvířat, od majestátních kočkovitých šelem po pávy, papuchal-
ky až po fascinující hmyz. Každý obrázek se skládá z očíslovaných 
částí, takže se jen stačí řídit barevnou legendou, kterou najdete na 
vnitřní straně zadní obál-
ky, a postupně s její po-
mocí vytvořit krásné 
umělecké dílo.

Díky jednoduchým návodům se pejsky různých ras 
naučí kreslit i docela malí umělci. 
Dozvědí se o nich základní fakta 
i překvapivé zajímavosti a také si 
užijí pěkné barevné fotografie.

Vypečená kniha plná obrázkových hádanek, ve které bude tvým 
úkolem najít zvířata, která se liší od ostatních. Zvládneš 
vypátrat všechny záškodníky, nebo ti 
někteří uniknou? V tomto případě mů-
žeš najít řešení v klíči na konci knihy. 
Každá stránka také obsahuje čas do-
statečný k nalezení odpovědi, který se 
ale určitě pokus překonat. 
Pokud se ti to podaří, můžeš 
si některé stránky s hádan-
kami i vybarvit.

Robbin 
Cuddy

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

měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Pavel 
Sivko

Atila 
Vörös

Vystřihovánky – České hrady 
(Karlštejn, Kost, Zvíkov)

Říše jednorožců – omalovánky

Papírové vystřihovánky 
hradů Karlštejn, Kost 
a Zvíkov patřily před lety 
k nejoblíbenějším. Teď se 
vracejí v novém vydání 
a v restaurované podobě, 
aby potěšily novou generaci 
dětí. Každá vystřihovánka 
je doplněna podrobným 
návodem a schematický-
mi kresbami, které se 
stavbou pomohou i úpl-
ným začátečníkům.

Krásná, rozpustilá, hravá i pohádková, to jsou hříba-
ta a jejich kamarádi z této naší knížky. Připrav si 
různobarevné pastelky, voskovky nebo fixy a nech 
hříbata zazářit! Díky perforovaným stránkám si 
nejhezčí obrázky snadněji vytrhneš 
a můžeš si je vystavit 
v pokojíč-
ku nebo 
darovat.

původní cena: 249 Kč
96 stran, 240 × 214 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
60 stran, 243 × 335 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

279 Kč
cena KMČ
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Pro rodiče

Umění vnímat umění pro děti a rodiče

Zmizelé koleje, zmizelá nádraží

Dvě století českých automobilů

Železnice nám přinesla nejen revoluci v dopravě osob a zboží, ale 
také nové architektonické prvky přetvářející ráz krajiny. Seznamte 
se s již zaniklými tratěmi i nadobro ztracenými malebnými nádra-
žíčky a rovněž poznejte ty, které je nahradily. Vše je doprovázeno 
množstvím unikátních historických fotografií a přehlednými mapa-
mi původních i nových železničních tras.

Kniha je určena těm, kdo si chtějí s dětmi povídat o vý-
tvarném umění. Naučit je dívat se na obrazy a sochy 
bezprostředně, bez přehnaného respektu i strachu z neporozumění. 
Aby si z každého setkání s výtvarným dílem dítě odneslo to, co si 
odnést může a dovede. Není důležité, aby hned vědělo, kdo a kdy 
daný obraz namaloval, je důležité, aby vědělo, proč je třeba zvláštně 
rozmazaný. Kniha je 
průpravou ke kladnému 
vztahu k umění.

Nové doplněné a aktualizované vydání úspěš-
né publikace. Obrazová encyklopedie zachycu-
je více než dvousetleté období konstrukce a výroby motorových 
vozidel na našem území – a to od Božkova parovozu z roku 1815 
až po nejnovější modely vozů Škoda. Nabízí přehled úspěšných 
i méně úspěšných sériově vyráběných vozidel, prototypů, studií, 
sportovních modelů 
i individuálně vyrobe-
ných vozidel.

Petr 
Lapáček

Michael 
Třeštík

Marián  
Šuman-Hreblay

původní cena: 469 Kč
168 stran, 210 × 275 mm

pevná vazba, pro děti od 14 let

379 Kč 
cena KMČ

původní cena: 999 Kč
216 stran, 210 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

799 Kč 
cena KMČ

původní cena: 990 Kč
408 stran, 220 × 320 mm

pevná vazba, pro děti od 14 let

794 Kč 
cena KMČ

Výpravná historie 
železnic
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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 Zima 2023
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

10 rande naslepo 279

101 skvělých tipů pro Roblox 199

Anička a její kamarádky 199

Anička v zahradě 199

Anna z Avonlea 279

Anna z Ingleside 279

Anna z ostrova 279

Anna ze Zeleného domu 279

Arnošt Goldflam: Praha strašidelná 279

Atlas psů pro děti 279

Avatar a jeho svět – Obrazová encyklopedie 359

Boříkovy lapálie 239

Co kdyby ledovce roztály? 239

Čarodějnice dřívější a budoucí 399

České dějiny očima Psa 2 184

České pohádky 319

Čtenářský deník 184

Deníček našeho štěňátka 199

Deník báječného kamaráda 199

Deník malého Minecrafťáka: komiks 6 159

Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva 184

Deník malého poseroutky 12 – Výprava za teplem 199

Deník malého poseroutky 13 – Radosti zimy 199

Deník malého poseroutky 14 – Na spadnutí 199

Deník malého poseroutky 15 – Samá voda 199

Deník malého poseroutky 16 – Velká šance 199

Deník malého poseroutky 17 – Wíbuch Plýny 219

Deník malého poseroutky BOX 1–10 1589

Deník maličkého Minecrafťáka 199

Deskové hry. Procvičujeme násobilku 239

Děti z Bullerbynu 279

Devatero pohádek 199

Diktáty a testy pro 6. třídu 159

Diktáty a testy pro 7. třídu 159

Diktáty a testy pro 8. třídu 159

Diktáty a testy pro 9. třídu 159

Dívka jménem Willow: Šepot lesa 264

Dívka v sedle 239

Divnosvět – Příběh podle filmu 239

Dvě století českých automobilů 379

Einstein 239

Einsteinovi z Vista Point 319

Encanto – Filmový příběh jako komiks 159
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
(úplný scénář)

319

Harry Potter a Fénixův řád 479

Harry Potter a Kámen mudrců 299

Harry Potter a Ohnivý pohár 439

Harry Potter a princ dvojí krve 459

Harry Potter a prokleté dítě 439

Harry Potter a relikvie smrti 479

Harry Potter a Tajemná komnata 299

Harry Potter a vězeň z Azkabanu 319

Hrajeme si na školu – Grafomotorická cvičení 159

Hraničářův učeň – Souborné brožované vydání 1–16 2 399

Já ještě nechci jít spát 159

Jak kreslit psy a štěňata 219

Jak šel virus do světa 239

Josífku, k noze! 184

Karkulín ze střechy 279

Kočka plus pes 319

Kočka vs. Pes 279
Kouzelná Beruška a Černý Kocour: 
Komiksové příběhy 2

184

Kreslené vtipy pro děti 159

Kreslené vtipy pro děti 2 159

Kreslené vtipy pro děti 3 159

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů



Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů

Kuba nechce prohrávat 184

Ku–ku! Jen po mně vztáhněte ruku! 119

Kvak a Žbluňk se bojí rádi 159

Láska a jiné úkoly 279

Ledové království a Ledové království 2 319

LEGO® Harry Potter™ Zážitky ze světa kouzel 159

LEGO® Jurassic World™ Mise Alana Granta 159

LEGO® Ninjago Nindžovský styl 184

Lexikon kouzel pro děti i dospělé 199

Logopedické deskové hry 239

Madynka zachránkyně 264

Malá princezna 219

Marvel Action – Spider–Man 4 199

Marvel Avengers – Hulk1001 samolepek 184

Mazané schovávačky pro chytré děti 199

Mega zvířata 184

Messi 279

Minecraft – Mistr stavitel: Minihry 199

Minecraft – moje kniha receptů 239

Minecraft – Ruditová příručka 219

Modrá jako safír 319

Mops dýní 199

Mops elfem 219

Mops hvězdou 199

Mops jednorožcem 199

Mops kouzelnou vílou 199

Mops králíčkem 199

Mops mořskou vílou 199

Morčák Pip a spol. 239

Můj šálek umění 319

Past na korunu 239

Peppa Pig – Čti a hraj si s námi 399

Pět neděl v balonu 319

Pohádky pro deštivé prázdniny 279

Princ Mamánek: filmové vydání 279

Prostě Creep 279

Protřelí predátoři 239

Přes palubu 199

Přijímací zkoušky z češtiny 219

Příšerné zlobilky 199

Pusheen – Já, košišta 199

Ranč Jabloňový květ: Fany a Gulliver 199

Ranč Jabloňový květ: Hanka a Pinto 179

Ranč Jabloňový květ: Julie a Elegán 199

Rok u myšek 119

Rudá jako rubín 319

Rychlé šípy – sešit 1 199

Rychlé šípy – sešit 2 239

Rychlé šípy – sešit 3 239

Rychlý jako vítr 239

Rychlý jako vítr: Bojovnice Ari 239

Rychlý jako vítr: Ora 219

Rychlý jako vítr: Zloděj koní 239

Říkali mi Leni 239

Říše jednorožců – omalovánky 199

Řvi potichu, brácho 239

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola 239

Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě 199

Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly 219

Sesterstvo a síla moci 239

Sesterstvo ve Snové říši 199

Snadné čtení s porozuměním 199

Spider–Man – Omalovánky s voskovkami 159

Star Wars – Pouť pozůstalého 319

Škola dobra a zla – Jediný skutečný král 319

Škola dobra a zla – Křišťál času 319

Škola dobra a zla – Příručka pro Navěky a Nikdyvíce 319

Tajemný život lesa 279

Tajné kódy pro chytré děti 219

Tajný deník s jednorožcem 239

Tlapková patrola – Omalovánky s voskovkami 159

Tleskač 319

Umění vnímat umění pro děti a rodiče 799

V plamenech 159

Včelí medvídci od jara do zimy 239

Věda po celý rok 199

Vesmírní pytláci 399

Větné rozbory expres 159

Viktor a záhadná teta Bobina 279

Víly a kouzelný dort 239

Vinnetou 319

Vybarvování podle čísel 239

Vyjmenovaná slova jedno po druhém 279

Vystřihovánky – České hrady 279

Vzestup Školy dobra a zla 344

Za koňmi s Martinou 179

Zákon smečky: Soumrak (1) – Rozdělená smečka 199

Zákon smečky: Soumrak (2) – Přízraky noci 199

Zákon smečky: Soumrak (3) – Ve stínech 199

Zákon smečky: Soumrak (4) – Rudý měsíc 199

Zákon smečky: Soumrak (5) – Vyhnanství 199

Zákon smečky: Soumrak (6) – Poslední bitva 199

Zelená jako smaragd 319

Zimní knížka pro Lucinku 299

Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 794

Ztracená náušnička 159

Zvířátka z farmy – Omalovánky s voskovkami 159



Star Wars: Pouť pozůstalého

Marvel Action: Spider-Man 4

Marvel Avengers: Hulk 1001 samolepek

Sotva se Spider-Man a jeho přátelé 
Miles a Gwen vypořádali s tajem-
nou Black Cat, objevil se před nimi 
mnohem větší a komplikovanější 
problém!

Z Nirauanu, planety, na níž se kdysi usadil 
imperiální admirál Thrawn a ze které se Lukovi 
a Maře podařilo uprchnout jen o vlásek, přichází šokující zpráva – po 
padesáti letech byly na okraji galaxie nalezeny zbytky Mezigalaktické 
výpravy, průkopnické expedice rytířů Jedi, kterou Thrawn zákeřně 
zničil.

Připojte se k Hulkovi v knize plné aktivit, s níž zažijete spoustu 
hodin zábavy. Tato kniha obsahuje 1001 úžasných samolepek 
včetně těch fóliových a k tomu obří samolepku na 
zeď a spoustu zábavných úkolů.

Timothy 
Zahn

původní cena: 229 Kč
48 stran, 215 × 265 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

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

měkká vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

Další legendární 
dobrodružství 
Luka Skywalkera 
a Mary Jade
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Avatar a jeho svět: Obrazová encyklopedie

Kreslené vtipy pro děti 3

Objevte fascinující zákoutí měsíce Pandora! Ve 
velkolepé publikaci o komerčně nejúspěšnějším 
filmu všech dob prozkoumáte unikátní geologii tajemné-
ho světa. Poznáte zdejší flóru i faunu a dozvíte se vše 
o zvycích domorodých obyvatel Na’vi. Encyklopedie vám 
svět Avataru zkrátka ukáže z nejrůznějších úhlů. Vizuál-
ní zážitek umocňují uchvacující 
barvy a originální scene-
rie, které vezmou dech 
všem příznivcům sci-fi 
a vesmírných vyprávění.

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

původní cena: 449 Kč
128 stran, 229 × 276 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

359 Kč
cena KMČ

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

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč
cena KMČ

Josh 
Izzo

Zuzana 
Neubauerová

Mirek 
Vostrý

2000000002270

Kreslené vtipy pro děti
Kreslené vtipy pro děti 2

Vyšlo také: 

původní 
cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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