
SLEVY
40 – 70 %

Informace, jak objednat z tohoto katalogu, najdete na poslední straně.

VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2023

Zdeněk Svěrák – Tři bratři
Knižní zpracování úspěšné fi lmové pohádky 
Zdeňka a Jana Svěrákových.

Když se blýská na časy
Srozumitelný průvodce světem počasí 
a klimatických změn od moderátorů České 
televize.

Příběhy na dobrou noc 
pro malé rebelky 2
Stovka portrétů významných a inspirativních 
žen, které neobyčejným způsobem vstoupily 
do historie.

Atlas koček pro děti
V našem obrázkovém atlase se vám představí 
ta nejzajímavější, nejlínější, nejumazlenější 
a nejdivočejší kočičí plemena.

Nejvyšší hora, nejmenší 
hvězda
Pozoruhodná kniha plná nevšedních a pře-
kvapivých srovnání.

Hmyzí rekordmani: Úžasný 
hmyz
Vstupte do světa ohromujících hmyzích je-
dinců žijících v armádách a koloniích. V kni-
ze najdete ohromující fotografi e, zábavné 
komiksy a zajímavosti. 

Deník parkouristy
Známý parkourista Zony ti vysvětlí, co je to 
parkour, jak se dá dělat bezpečně i jakou po-
třebuješ výbavu. Najdeš tu spoustu tipů a ná-
padů na trénování těla i mysli. 

Komisař Vrťapka – 
Sebrané spisy 2
Komisař Vrťapka se rozhodl zveřejnit druhý 
díl sebraných spisů, kde seznamuje čtenáře 
se svými nejzajímavějšími případy.

Star Wars™ Encyklopedie 
stíhaček a jiných plavidel
Získejte více informací o smrtících stíhačkách, 
obrovských bitevních lodích, spídrech, plavi-
dlech nájemných lovců a další známé Star 
Wars technice.

Vtipy pro děti: Hlody 
se zvířaty
Máte rádi vtipy? Pojďte se bavit a smát, 
chechtejte se, až vás bude břicho bolet. Se 
smíchem jde všechno lépe!

80 bludišť – Cesta kolem 
světa
Přidej se ke kamarádům Maxovi, Máje a psu 
Mojovi na jejich cestě kolem světa. Popadni 
tužku a procestuj s bludišti celý svět!

Od 0 let

216 × 276 mm
pevná, 112 str.

349 Kč

179 Kč

Bajky barda Beedleho – 
ilustrované vydání
Ilustrované vydání pohádek, které jsou 
nezbytným doplňkem série o Harrym 
Potterovi.

Od 8 let

250 × 290 mm
pevná, 160 str.

499 Kč

249 Kč

Od 12 let

167 × 225 mm
pevná, 240 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let

185 × 250 mm
pevná, 224 str.

369 Kč

179 Kč

Od 6 let

230 × 280 mm
pevná, 108 str.

349 Kč

189 Kč

Od 6 let

270 × 340 mm
pevná, 80 str.

399 Kč

199 Kč

Od 6 let

180 × 230 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 12 let

167 × 225 mm
pevná, 224 str.

349 Kč

189 Kč

Od XX let

210 × 280 mm
pevná, 112 str.

299 Kč

159 Kč

Od 8 let

183 × 233 mm
pevná, 208 str.

490 Kč

269 Kč

Od 6 let

145 × 205 mm
pevná, 96 str.

249 Kč

139 Kč

Od 6 let

230 × 260 mm
pevná, 96 str.

249 Kč

139 Kč

Nabídka platí jen 

do vyprodání zásob
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Ledové království II – 
fi lmový příběh jako komiks
Komiksy z Arendelle v cool vazbě.

Harry Potter: Cesta dějinami 
čar a kouzel
Úchvatný průvodce bradavickými školními 
osnovami i dějinami kouzel.

Kovářské pohádky
Pohádková knížka s přiloženým audio CD.

Disney – Mickeyho 
nejkrásnější pohádky
Vydejte se na neobyčejnou cestu s Mickeyho 
klasickými příběhy, plnými fantazie a dobro-
družství, jimiž se malý myšák zapsal do his-
torie.

Pohádky po telefonu
V sedmdesáti neuvěřitelných příhodách 
různých lidí, zvířátek i věcí se dětem splní ty 
nejdivočejší sny.

Klub Tygrů – Prastará 
hladomorna
Další případ pro tebe a legendární Klub Ty-
grů! Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.

Klub Tygrů – Poklad u Bobří 
řeky
Další případ pro tebe a legendární Klub Ty-
grů! Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.

Třaskavé pohádky
Kniha pro chytré děti, aby byly ještě chytřej-
ší! Sedmero pohádek pobaví, dojme i poučí 
a hlavně ukáže, že chemie je daleko živější, 
než si vůbec dokážete představit.

Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Začtěte se do starobylé pohádky s nádher-
nými prostorovými ilustracemi.

Naučte své děti říkat Č, Š, Ž
Kniha obsahuje zábavná cvičení, úkoly 
a hravou formou učí děti správné artikulaci. 
Na děti čeká šest oblíbených her – slovní 
fotbal, loto a domino. 

Čtení podle obrázků
Bohatě ilustrovaný pracovní sešit pro rozvoj 
komunikační a slohové výchovy při výuce 
českého jazyka a literatury.

Od 8 let

152 × 228 mm
pevná, 56 str.

149 Kč

79 Kč

Od 9 let

198 × 185 mm
pevná, 144 str.

249 Kč

129 Kč

Od 3 let

253 × 193 mm
pevná, 12 str.

249 Kč

149 Kč

Od 9 let

240 × 208 mm,
lepor., 26 str.

399 Kč

199 Kč

Od 9 let

120 × 180 mm
pevná, 128 str.

199 Kč

119 Kč

Od 4 let

210 × 297 mm
měkká, 40 str.

219 Kč

119 Kč

Od 6 let

210 × 235 mm
pevná, 56 str.

299 Kč

149 Kč

Od 9 let

120 × 180 mm
pevná, 136 str.

199 Kč

119 Kč

Od 6 let

204 × 270 mm
pevná, 196 str.

379 Kč

199 Kč

Od 8 let

165 × 225 mm
pevná, 112 str.

299 Kč

139 Kč

2

Od 6 let

205 × 292 mm
měkká, 36 str.

99 Kč

49 Kč

p jprproo rorozvoj
ři ý

6 let

29292 mmmm
, 3366 stststrrr.r.

KKKčč

KKKččč

Světový atlas strašidel 
a duchů
Jsou krásní a děsiví zároveň. Seznamte se 
s nejpodivnějšími tvory světa!

Od 6 let

230 × 330 mm
pevná, 88 str.

299 Kč

149 Kč
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2 KNIHY ZA 1 CENU 2 KNIHY ZA 1 CENU

Emily Vichrná a tajemství 
mořské sirény
Pořádně se nadechni, ponoř se do oceánu, a poznej fascinující svět pod mořskou hladinou! 
 Dva díly bestsellerové série o dobrodružstvích mořské panny za jednu cenu.

Emily Vichrná a země 
půlnočního slunce

Tajemná Řásnovka
Knížka Jaroslava Foglara vypráví o dobro-
družstvích Jindry Sochora a jeho party kluků 
v tajemné čtvrti Řásnovka.

Winston: Velká školní loupež
Přečti si napínavá dobrodružství superko-
coura, který pronásleduje zločince!

Horká & Stopa (1) – Případy 
šité horkou jehlou
Netradiční detektivní duo spolehlivě vypátrá 
zločin i tam, kde po něm není ani stopy.

Mikuláš na prázdninách
Báječné zážitky Mikuláše a jeho kamarádů 
u moře. Kniha k fi lmu o malém Mikulášovi.

Ukradený poklad
Užijte si dobrodružství i legraci s nezbednou 
Julií a kapitánem pirátů!

Od 7 let

130 × 180 mm
pevná, 152 str.

229 Kč

109 Kč

Od 9 let

170 × 221 mm
pevná, 240 str.

399 Kč

249 Kč

Od 8 let

145 × 205 mm
pevná, 128 str.

189 Kč

89 Kč

Od 9 let

130 × 200 mm
pevná, 216 str.

229 Kč

119 Kč

Od 7 let

163 × 238 mm
pevná, 168 str.

249 Kč

129 Kč

Deník malého 
poseroutky 8 – Fakt smůla
Osmý díl bestsellerové série za bezkonku-
renční cenu!

Od 10 let

145 × 205 mm
pevná, 224 str.

249 Kč

149 Kč

dddyy

mm
rrrr.

Dobrodružství rodiny 
Smolíkovy
Bláznivé cesty rodiny Smolíkových v knižní 
podobě. Znáte z televizních obrazovek!

Od 9 let

130 × 200 mm
pevná, 128 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let

130 × 200 mm
pevná, 2 × 264 str. 

229+229 = 458 Kč

199 Kč

Deník malého 
poseroutky 6 – Ponorková 
nemoc
Šestý díl bestsellerové série za bezkonku-
renční cenu!

Od 10 let

145 × 205 mm
pevná, 224 str.

249 Kč

149 Kč

3

Emily Vichrná a loď 
ztracených duší
Pořádně se nadechni, ponoř se do oceánu, a poznej fascinující svět pod mořskou hladinou! 
 Dva díly bestsellerové série o dobrodružstvích mořské panny za jednu cenu.

Emily Vichrná a pirátský 
princ

Od 9 let

130 × 200 mm
pevná, 272 + 256 str.

229+229 = 458 Kč

199 Kč
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V každém lese je myš, která 
hraje na housle
Příběhy a pohádky z podivuhodného světa , 
které vám připomenou, jakou sílu má fanta-
zie a co všechno dokáže lidská laskavost.

Pět dětí a skřítek
Nestárnoucí klasický příběh Edith Nesbitové 
vyšel v edici Knihovna pro děti 21. století.

Petr Kachna
Slavné dobrodružství Vlaštovek a Amazonek 
s krásnými ilustracemi Zdeňka Buriana.

Ďasík a Ďáblík
Ďasík a Ďáblík srdečně zvou všechny čtenáře 
na výpravu do dávné Prahy. Bavte se a luš-
těte s přiloženým pracovním sešitem!

Táta za tři skleněnky
Vtipný příběh pro předškolní děti a prvňáčky 
o tom, že když se chce, všechno jde. Jaký je 
ten správný recept na tátu?

Ten kluk je holka
Veselý příběh o dvojčatech Jirkovi a Zuzce, 
kteří dostali k narozeninám báječný dárek – 
dva džungarské křečíky. Kniha s přiloženým 
pracovním sešitem!

Máme kostru ve skříni
Knížka plná veršů pro děti obsahuje původ-
ní, dosud nevydané strašidelné básně od 
našich předních básníků a písničkářů. 

Eda se nedá
Edovi, synovi úspěšného režiséra a známé 
herečky, se nelíbí pozornost médií a neprav-
divé články v bulváru. A tak se rozhodne 
očistit pověst svou i celé rodiny.

Jakub a kouzelná koloběžka
Noční dobrodružství Jakuba a jeho červené 
kamarádky na dvou kolech! 

V knihovně je lev 
Půvabný příběh s krásnými ilustracemi 
o tom, že někdy je nutné porušit pravidla, 
abychom zachránili přítele.

Olinka a kouzelná truhla
Šestiletá Olinka o prázdninách u dědečka na 
půdě objeví tajemnou truhlu. Díky ní zažije 
kouzelná dobrodružství.

Tajemství permoníků
Interaktivní kniha plná zábavného čtení, 
poučení a zapeklitých úkolů, které pomáhají 
rozvíjet logické myšlení, cvičí postřeh i před-
stavivost předškoláků a malých školáků.

Od 6 let

163 × 238 mm
pevná, 160 str.

289 Kč

139 Kč

Od 5 let

160 × 195 mm
pevná, 112 str.

229 Kč

109 Kč

Od 7 let

160 × 195 mm
pevná, 72 str.

249 Kč

129 Kč

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 248 str.

249 Kč

119 Kč

Od 7 let

163 × 238 mm
pevná, 48 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let

130 × 200 mm
pevná, 168 str.

269 Kč

139 Kč

Od 9 let

163 × 238 mm
pevná, 344 str.

0 Kč

179 Kč

Od 9 let

163 × 238 mm
pevná, 96 str.

249 Kč

129 Kč

Od 3 let

223 × 259 mm
pevná, 48 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let

163 × 238 mm
pevná, 64 str.

269 Kč

139 Kč

Od 6 let

163 × 238 mm
pevná, 64 str.

249 Kč

129 Kč

Od x let

201 × 261 mm
pevná, 72 str.

179 Kč

99 Kč

4
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Zlouni 3
Připravte se na salvy hurónského smíchu 
a začtěte se do třetí epizody série Zlouni, 
kterou znáte také z televize.

Equinus, neživý hřebec – 
Beast Quest (20)
Napínavé čtení plné přízraků o dobrodruž-
stvích Toma a Eleny, kteří se vydávají do 
Zapovězené země. 

Luna, měsíční vlčice – Beast 
Quest (22)
Napínavé čtení plné přízraků o dobrodruž-
stvích Toma a Eleny, kteří se vydávají do 
Zapovězené země. 

Rašuk, jeskynní troll – Beast 
Quest (21) 
Napínavé čtení plné přízraků o dobrodruž-
stvích Toma a Eleny, kteří se vydávají do 
Zapovězené země. 

Škola, základ malérů
Jáchym je prostě skejťák a průšvihář. Ale 
taky fajn kluk, který hraje fair play a zná 
cenu přátelství? Záleží na tom, kdo se na něj 
dívá… 

Káťa Líbezná, tančící 
princezna
Káťa Líbezná si ze všeho nejvíc přeje být 
baletkou. Když se dozví o konkurzu na La-
butí jezero, je jí jasné, že je to pro ni báječná 
příležitost. 

Hrajeme si na farmě 3D 
model
Ilustrovaný příběh skrývající spoustu pře-
kvapení pod klopami. Obsahuje kartonové 
dílky k postavení farmy 21 × 20 × 27 cm.

Postav si své letadlo
Zjistěte, jaké přístroje v letadlech naleznete 
a k čemu slouží. Přečtěte si  zajímavosti 
o historii letectví a postavte si z dílků detail-
ní model slavného trojplošníku. 

Zábavné učení s KOUZELNÝ-
MI ZVÍŘÁTKY
Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky 
pro každodenní zábavné učení a procvičová-
ní čtenářských, početních, motorických i vi-
zuálních dovedností. 

Pojď se učit s JEDNOROŽCI 
Zábavné luštění a hry  pomohou dětem 
s učením základních písmen a čísel. Všechny 
stránky se dají popisovat opakovaně, může-
te je snadno setřít hadříkem či ubrouskem.

Od 6 let

150 × 190 mm
pevná, 144 str.

199 Kč

89 Kč

Od 4 let

250 × 300 mm
pevná, 10 str.

499 Kč

239 Kč

Od 6 let

130 × 200 mm
pevná, 120 str.

169 Kč

79 Kč

Od 6 let

245 × 345 mm
pevná, 16 str.

499 Kč

239 Kč

Od 7 let

130 × 200 mm
pevná, 120 str.

169 Kč

79 Kč

Od 6 let

145 × 205 mm
pevná, 112 str.

169 Kč

89 Kč

Od 6 let

150 × 195 mm
měkká, 72 str.

269 Kč

139 Kč

Od 6 let

130 × 200 mm
pevná, 116 str.

169 Kč

79 Kč

Od 7 let

192 × 250 mm
měkká, 22 str.

219 Kč

129 Kč

5

maléérrůůů
jťák a průšvihhářář. AlAle
h j f i l á

t

mmmm
ssssttrtrtrrtr...

Červené klubíčko
Pohádkově ilustrovaná knížka pro všechny 
dobrodruhy vybízí ke čtení, luštění a třeba 
i tvoření z mechu a klacíků.

Princezny a zvířátka: 
Ukradené krystaly
Bezbranné medvídě a statečné princezny 
Záchranářky v ilustrovaném příběhu.

Od 6 let

280 × 280 mm
pevná, 64 str.

299 Kč

169 Kč

Od 5 let

145 × 205 mm
pevná, 136 str.

149 Kč

79 Kč

Od 9 let

163 × 238 mm
pevná, 72 str.

249 Kč

129 Kč
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2 KNÍŽKY ZA 1 CENU

2 KNIHY ZA 1 CENU2 KNIHY ZA 1 CENU

2 KNIHY ZA 1 CENU

Divočarka: Pomsta chiméryyy Divočarka: Krev nepřítele Ať žijí štěňata: Pozor 
na Cvrčka!

Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá 
Baryka?

Šarlota a vysněný kůň 3: 
Nečekaný host

Šarlota a vysněný kůň 5: 
Jsme přece kamarádi!

Šarlota a vysněný kůň 4: 
První láska

Šarlota a vysněný kůň 6: 
V dobrém i zlém

Míša a její malí pacienti: 
Zápisník malé veterinářky
V tomto zápisníku najdeš spoustu informací 
o tom, jak se o různá zvířata starat, čím je 
krmit, čeho se bojí a co mají ráda. Můžeš 
také kreslit, doplňovat a nalepovat.

Kouzelný jednorožec: 
Silnější než kouzlo
Soumrak vypadá jako obyčejný poník, ale 
když Laura pronese slova tajného zaříkadla, 
promění se v kouzelného jednorožce a spo-
lečně pak létají po světě.

Stříbrné perutě: Dědička 
světla
Magie, láska, napětí…

Poník Větrník 2 : Nerozluční 
přátelé
Dobrodružství Bily a roztomilého tvrdohla-
vého poníka Větrníka pro všechny milovni-
ce koní a koňských příběhů.

Od 8 let

240 × 205 mm
pevná, 80 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

145 × 205 mm
měkká, 88 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let

145 × 205 mm
měkká, 384 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let

145 × 205 mm
pevná, 104 str.

179 Kč

99 Kč

Od 5 let

145 × 205 mm
pevná, 2 × 296 str.

199 + 169 = 368 Kč

199 Kč

6

Dva díly úchvatné magické fantasy série. Klára se vydává na dobrodružnou cestu do tajuplné-
ho lesa a zjistí, že právě odvaha a přátelství mohou dokázat zázraky.

První lásky, koně a velká dávka dobrodružství! Dva díly oblíbené série za skvělou cenu. První lásky, koně a velká dávka dobrodružství! Dva díly oblíbené série za skvělou cenu.

Dva díly oblíbené série. Katka a její nejlepší kamarádka Mája jsou úplně zblázněné do psů! Své 
vlastní mít nemohou, ale to jim nebrání snít o oblíbených štěňatech.

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 176 + 184 str. 

249+249 = 498 Kč

229 Kč

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 240 + 248 str. 

199+229 = 428 Kč

199 Kč

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 256 + 288 str. 

2 × 229 = 458 Kč

199 Kč
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2 KNIHY ZA 1 CENU

2 KNIHY ZA 1 CENU

Nemocnice pro zvířátka: 
Záchrana koťátek

Nemocnice pro zvířátka: 
Zraněný lišák

Nemocnice pro zvířátka: 
Králíček v nebezpečí

Nemocnice pro zvířátka: 
Ubohé štěňátko

Volání divočiny (3): Kouřová 
hora

Neuvěřitelné příběhy 
zvířecích hrdinů
Poznejte zvířecí hrdiny, kteří prokázali ne-
uvěřitelnou odvahu, obětavost a vynaléza-
vost při záchraně lidských životů. Jejich osu-
dy  vás dojmou, poučí i pobaví.

Heartland: Cesta domů Heartland: Po bouři Hotel U Zvířátek – Kamarádi 
z manéže
Volné pokračování oblíbených knížek pro 
všechny děti, které milují zvířátka.

Psí hvězda
Dvanáctiletá Daisy se po smrtelné dopravní 
nehodě vrátí na zem v podobě psa. Na cestě 
za rodiči ji čekají mnohá dobrodružství, kte-
rá od základu změní její pohled na svět.

Od 8 let

145 × 205 mm
pevná, 112 str.

249 Kč

119 Kč

Od 8 let

145 × 205 mm
pevná, 108 str.

249 Kč

119 Kč

Od 6 let

145 × 205 mm
pevná, 88 str.

169 Kč

89 Kč

Od 8 let

145 × 205 mm
pevná, 104 str.

249 Kč

119 Kč

Od 7 let

185 × 250 mm
pevná, 96 str.

299 Kč

149 Kč

Od 9 let

137 × 207 mm
pevná, 208 str.

249 Kč

129 Kč

Volání divočiny (2): Velké 
Medvědí jezero

ny (3)):: KKKoouuřovááá Koně. Divocí a zkrocení
Velkolepě ilustrovaná kronika koní – od 
pravěku až po současnost. Historie, fakta 
a zajímavosti o chovu a mnoho dalšího.

Od 8 let

245 × 305 mm
pevná, 48 str.

269 Kč

139 Kč

7

Od 8 let

145 × 205 mm
pevná, 136 str.

249 Kč

119 Kč

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 176 + 184 str. 

249+249 = 498 Kč

229 Kč

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 176 + 184 str. 

249+249 = 498 Kč

229 Kč

Dva díly oblíbené série. Napínavé medvědí putování od autorky Kočičích válečníků. Čtení plné 
dobrodružství opředených tajemnými legendami. 

Koňská farma Heartland je místem, kde se hojí jizvy minulosti a týraní a vystrašení koně se 
zde učí znovu důvěřovat lidem. Dva díly série. 

Kamarádi Amélie a Sam milují zvířata. V kaž dém díle této série se musí vypořádat s novou výzvou a pomáhají zvířátkům v nouzi. 
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Plants vs. Zombies – 
Explozivní houba
Podaří se cvoku Davovi zachránit městeč-
ko? Zomboss totiž plánuje vybudovat ar-
mádu zombií v podzemí a poté celé měs-
tečko pohltit!

Od 8 let

152 × 228 mm
pevná, 88 str.

199 Kč

99 Kč

mbieess ––
oubaouba

i h á it ě t č

Od 8 let

1522 ×× 222288 mm
pevná,á, 8888 8 ststtrr.r.

19999 KKčKč

999 KKKččč

Minecrafťák architekt 2
Posuňte svoje stavby na úplně novou úroveň 
díky praktickým radám a tipům na jejich 
vylepšení. Vdechnete jim život a přidáte 
realistické detaily.

Minecrafťák inženýr 2
V knize najdete mob farmy na čarodějnice, 
ohniváky, železné golemy a creepery, mno-
žírnu vesničanů nebo AFK rybí farmu. S de-
tailními postupy.

Já, zombie
Sledujte dobrodružství skoro až roztomilé 
zombie Berna, která vtipně líčí ve svém de-
níku. Cíl je totiž jasný: Přinutit zombie ke 
spolupráci a společně dobýt Nadzemní svět!

Plants vs. Zombies – Pěstní 
souboj
Rostliny a zombie, tentokrát v ringu! Podaří 
se Davovi, mladým dobrodruhům Natovi 
a Patrice společně se spoustou rostlin porazit 
Zombossovy zombie?

Plants vs. Zombies – Garden 
Warfare
Komiks podle oblíbené videohry líčí příběh, 
který vyústil v Garden Warfare 2! Připravte 
se na střet minulosti s budoucností a robotů 
s magií ve velkolepé bitvě o městečko!

Plants vs. Zombies – Železná 
jízda
Nelítostný závod rostlin (s pomocí hrdinů 
Nata a Patrice) proti zombiím o budoucnost 
městečka je v plném proudu. Jak tento děsi-
vý závod dopadne?

Od 9 let

167 × 225 mm
měkká, 136 str.

249 Kč

129 Kč

Od 8 let

152 × 228 mm
pevná, 80 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let

167 × 225 mm
měkká, 152 str.

249 Kč

149 Kč

Od 8 let

152 × 228 mm
pevná, 88 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let

145 × 205 mm
měkká, 128 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let

152 × 228 mm
pevná, 88 str.

199 Kč

99 Kč

nženýýrr 22
farmy na čarrododějějnice,
lemy a creepery mnol

Od 9 let

16677 ×× 222255 mmm
měm kká,á, 1155252 ssstrtrtrr..

249 9 KKčKčč

1449 KKKččč

APEX Legends: Neofi ciální 
příručka pro hráče
Tipy od zkušeného hráče, které vám pomo-
hou zlepšit rating, ovládnout arzenál a po-
znat všechna zákoutí mapy Kings Canyon, ať 
už hrajete na PC, Xboxu , nebo Playstationu.

Od 9 let

203 × 254 mm
měkká, 128 str.

299 Kč

149 Kč

8

níí 

t

mmmm
ssssstrtrtrtrtr.

čččč

100% neofi ciální základní 
průvodce Fortnite
Vrhněte se do světa Fortnite: Battle Royale, 
akčního herního fenoménu, který je zdarma! 
Najdete zde spousta důležitých informací, 
tipů a triků, díky nimž bude Fortnite ještě 
větší zábava!

Od 8 let

148 × 210 mm
pevná, 64 str.

249 Kč

149 Kč

Já, slizoun
Bert se chce stát stylistou. Na cestě za vy-
sněným povoláním se setká s pavouky 
a bude čelit svým největším nepřátelům, 
hráčům Minecraftu. 

Já, plížil
V zábavném a napínavém deníku sledujte 
Mervynův trénink a cestu za titulem mistra 
explozí, nejlepšího v celém Nadzemním 
světě.

Od 8 let

145 × 205 mm
měkká, 128 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let

145 × 205 mm
měkká, 128 str.

199 Kč

99 Kč

ví skoro až roztztomomilé
tipně líčí ve svém deti ě líčí é d

Od 8 let

145 ×× 202055 mm
mměkká,, 112828 sstrtrtr..

1199 KčKčKč

999 KKKčč

Já, drak z Konce
Vydejte se s drakem z Konce na dobrodruž-
nou výpravu do Nadzemního světa, kterou 
líčí ve svém vtipném a napínavém deníku.

Od 8 let

145 × 205 mm
měkká, 128 str.

199 Kč

99 Kč
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Velká písmena expres
S naší knihou zvládneš psaní velkých a ma-
lých písmen na jedničku. Určeno žákům 
2.  tříd ZŠ, učitelům, rodičům i široké veřej-
nosti.

Interpunkce expres
10 kapitol věnovaných jednotlivým in-
terpunkčním znaménkům. Za každou kapi-
tolou následuje řada cvičení, s klíčem ke 
všem cvičením. 

Od 10 let

167 × 225 mm
pevná, 192 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let

167 × 225 mm
pevná, 136 str.

199 Kč

119 Kč

Sbírka matematických úloh 
s rostoucí náročností
Sbírka je určena především rodičům a učite-
lům, kteří dětem chtějí umožnit řešit mate-
matické úlohy 4. ročníku podle jejich mož-
ností.

Od 9 let

190 × 260 mm
pevná, 104 str.

199 Kč

99 Kč

matickkýýýcchh úúlohhh
očností

Od 9 let

191900 ×× 2260 mmmm
pevnná,á, 1104044 ssssttrtrtrtrtr...

19999 KKčKč

9999 KKKččč

Psaní S, Z, VZ s čertíkem 
Kvítkem
Cvičebnice pro upevnění nebo procvičení 
psaní předložek a předpon S, Z, VZ. K tomu 
účelu slouží cvičení i karty v příloze. 

Od 8 let

210 × 297 mm
měkká, 48 str.

179 Kč

89 Kč

Podstatná a přídavná 
jména, zájmena expres
Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotli-
vých jmen. Zjistíte, jak se v textu poznají, jak 
se skloňují, jaké mluvnické kategorie se 
u nich určují, pravopis domácích i cizích 
jmen.

Slovní druhy expres
Procvičte si, co daný slovní druh označuje, 
jak ho poznáte v textu a co pomůže při tvor-
bě správných spisovných tvarů, výklad je 
doplněn řadou cvičení. Kniha vysvětluje také 
správný pravopis slovních druhů. 

Od 10 let

167 × 225 mm
pevná, 192 str.

219 Kč

99 Kč

Od 10 let

167 × 225 mm
pevná, 144 str.

199 Kč

119 Kč

Desetiminutovky. 
Vlastivěda – dějepisná část
Dovedeš seřadit události, jak šly za sebou? 
Nebo  o nich vyhledat informace? Chce to 
trénink. Tak vzhůru do toho!

Od 9 let

170 × 243 mm
pevná, 96 str.

169 Kč

89 Kč

DESETIMINUTOVKY. Zlomky
88 minitestů, kde si procvičíte rozšiřování, 
krácení, porovnávání zlomků, počítání se 
zlomky se stejným i rozdílným jmenovate-
lem i slovní úlohy. 

DESETIMINUTOVKY. Velká 
a malá písmena
Díky Desetiminutovkám si procvičíte psaní 
velkých písmen a ještě se k tomu ledasco 
zajímavého dozvíte. Jednotlivé listy lze vytr-
hávat. Dejte tomu 10 minut…

Od 11 let

170 × 243 mm
pevná, 96 str.

149 Kč

79 Kč

Od 9 let

170 × 243 mm
pevná, 96 str.

149 Kč

79 Kč

DESETIMINUTOVKY. Shoda 
přísudku s podmětem
Procvičte si v 10 minutách shodu přísudku 
s podmětem. V textech najdete spoustu 
informací o vyhynulých zvířatech, květinách, 
ostrovech, jídle nebo zaniklých povoláních.

Od 10 let

170 × 243 mm
pevná, 96 str.

149 Kč

79 Kč

DESETIMINUTOVKY. 
Koncovky podstatných 
a přídavných jmen
Najdi si 10 minut času, vytrhni některý z lis-
tů v této knížce a hned zjistíš, jak na tom jsi 
se znalostmi koncovek podstatných a pří-
davných jmen a dovednostmi správně je 
použít. 

Od 9 let

170 × 243 mm
pevná, 96 str.

149 Kč

79 Kč

9

ovky. 
j pdějepisnáá ččáássttt

Od 9 let

171700 ×× 2243 mmmm
pevnvnáá, 9966 6 ststststtrrr.r.r.

166999 KKčKččč

889 KKKččč

DESETIMINUTOVKY. Chemie
Chemické názvosloví, vyčíslování rovnic, 
názvy sloučenin… Nevynecháte nepopu-
lární rovnice, ale pobavíte se u testu ze zna-
lostí o nejznámějších vědcích z oblasti che-
mie.

Od 12 let

170 × 243 mm
pevná, 88 str.

149 Kč

79 Kč
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LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: 
Dopravní prostředky
Hravé aktivity a začátky příběhů obsažené 
v knize inspirují malé stavitele k vymýšlení 
nových dopravních prostředků a pomáhají 
 jim naučit se kreativně vyřádit.

LEGO® Batman Chaos 
v Gotham City!
Přečti si komiks, vyřeš hádanky a pomoz 
Temnému rytíři zachránit Gotham City, 
aby neupadlo do super padoušského 
 chaosu! Exkluzivní minifi gurka Batmana 
v kiltu zdarma!

LEGO®DC Super Heroes: 
Kniha superhrdinů
Staň se superhrdinou, vyplň dotazníky, kresli 
obrázky a osvoj si to nejnáročnější poslání – 
staň se zachráncem celé planety! Obsahuje 
minifi gurku LEGO a zámek s klíčkem.

LEGO® Batman Vítejte 
v Gotham City!
Město Gotham City je plné ničemných par-
tiček a záhadných zločinů, a proto potřebuje 
tvou pomoc. Vyřeš hádanky, přečti si o dob-
rodružstvích a zbav  město jednou provždy 
všech padouchů. 

LEGO® Harry Potter Kniha 
plakátů
Pro všechny fandy LEGO® Harryho Pottera™! 
Vytvoř si svou vlastní bradavickou obrazo-
vou galerii, polep si stěny obrázky svých 
oblíbených postav ze světa kouzelníků. 

LEGO® ELVES Síla temné 
magie
Emily už se nemůže dočkat přátel, a tak 
kouzelným portálem vstoupí do světa El-
vendale. Co se jí stane? Vydej se vstříc dob-
rodružství plnému hádanek, hlavolamů, 
Goblinů a postaviček z Lega.

LEGO® NINJAGO Garmaged-
don v městečku Ninjago
Zlý Garmadon si ze všeho nejvíc přeje pře-
vzít vládu nad městem Ninjago. Nejdřív ale 
musí porazit nindže a jejich obrovské stroje. 
Staň se díky této knize ochráncem městečka 
Ninjago.

LEGO® CITY Honička 
ve vysoké rychlosti
V LEGO® City došlo k vloupání! Zloděj však 
nesmí zůstat nepotrestán, a tak ho proná-
sleduje odvážný policista. Dohraj příběh 
v 3D kulisách podle svých představ. 

LEGO® Batman 
Jsem Batman!
Exkluzivní pohled do Batmanova světa 
z pera samotného Temného rytíře .

LEGO® ELVES Pomsta elfí 
čarodejnice
Pomoz Elfům a drakům porazit zlou elfí ča-
rodějnici a po cestě vyřeš hlavolamy. Čarov-
ná cesta tě dovede k poznání, jak důležité je 
přátelství. 

LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: 
Příšerky
Nastartujte s více než 50 LEGO® kostičkami 
a dvěma knihami tvořivost, samostatnost 
a kreativní myšlení svého dítěte.

LEGO® EMOTICON Kniha 
samolepek
Dokonči skládanky, rozlouskni hádanky 
a dotvoř stránky pomocí 1000 jedinečných 
samolepek. Svá díla vyfo ť a sdílej je pomocí 
aplikace LEGO Life s ostatními!

Od 7 let

165 × 235 mm
pevná, 48 str.

399 Kč

199 Kč

Od 7 let

240 × 330 mm
pevná, 32 str.

249 Kč

119 Kč

Od 6 let

140 × 200 mm
pevná, 64 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let

205 × 290 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

205 × 290 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

205 × 290 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

140 × 190 mm
pevná, 144 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let

205 × 290 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

165 × 235 mm
pevná, 48 str.

399 Kč

199 Kč

Od 6 let

205 × 290 mm
pevná, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let

245 × 295 mm
pevná, 8 str.

369 Kč

179 Kč

Od 7 let

205 × 288 mm
měkká, 64 str.

199 Kč

99 Kč

10

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO

h

t

mm
str.

čč
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2 KNÍŽKY ZA 1 CENU2 KNÍŽKY ZA 1 CENU

Kniha testů pro nejlepší 
kámošky

Kniha testů pro nejlepší 
kámošky 2

Florbalový zápisník
Získej cenné fl orbalové rady! Díky fl orbalo-
vému zápisníku se budeš moct zaměřit jen 
na svůj výkon a pokrok.

Výlety s tajenkou
15 celoročních výletů pro děti od 3 let, dět-
ské mapy, vyplňování doplňovaček, luštění 
tajenek, zadání úkolů v průběhu trasy  a hle-
dání skrytých obrázků v textu.

Senzační výbušné 
experimenty
50 pokusů, na kterých si zábavnou formou 
ověříš fyzikální zákony v praxi. Budeš k tomu 
potřebovat běžně dostupné pomůcky jako 
třeba bal onky, ocet či mikrovlnnou troubu.

Zápisník fotbalisty
Zápisník Fotbalového kouče Stanislava Bejdy 
je strukturován tak, aby ti umožnil sledovat 
nejdůležitější statistiky a naučil tě vhodným 
tréninkovým a životosprávným návykům.

Enchantimals – Můj tajný 
deníček
Enchantimals a jejich kamarádi pro vás 
připravili tento krásný deníček, do kterého 
si můžete kreslit a zapisovat všechny svoje 
zážitky, ale i nejtajnější myšlenky, pocity 
a sny. 

Čmárací deníček
Kreslení na cesty pro fanoušky Destrukčního 
deníku.

Od 10 let

170 × 240 mm
pevná, 72 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let

148 × 210 mm
měkká, 128 str.

149 Kč

89 Kč

Od 8 let

148 × 210 mm
měkká, 136 str.

199 Kč

99 Kč

Od 4 let

165 × 198 mm
pevná, 96 str.

0 Kč

99 Kč

Od 4 let

xx × xx mm
pevná, xx str.

229 Kč

119 Kč

Od 6 let

145 × 205 mm
pevná, 176 str.

229 Kč

119 Kč

CUTE – jednorožci
Říše jednorožců se rozprostírá se kolem pře-
krásného zámku na planetě CUTE. Můžeš ji 
prozkoumat a pomocí pastelek a cute samo-
lepek dozdobit podle svých představ.

Od 7 let

210 × 240 mm
pevná, 76 str.

269 Kč

139 Kč

11

S nejlepší kámoškou je všechno daleko zábavnější. Ale jak dobře se znáte? Popadni Knihy tes-
tů pro nejlepší kámošky a připrav se na pořádnou zábavu!

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 2 × 96 str. 

169+169 = 338 Kč

169 Kč

Únikovka: Tajuplný ostrov Únikovka: Strašidelný dům
Dvě únikovky za jednu cenu. Vyřešte hádanky, vypátrejte kouzelné formule a vyvázněte díky 
svému důvtipu z uvěznění.

Od 9 let

145 × 205 mm
pevná, 2 × 96 str. 

199+199 = 398 Kč

199 Kč

Deník pro kámošky
Dokonalý deníček plný kvízů a testíků a také 
spoustu místa na zaznamenání svých zážit-
ků, snů a přání. Se třpytivou obálkou. Přejeď 
rukou přes fl itry a obrázek se změní!

Od 8 let

160 × 210 mm
pevná, 80 str.

299 Kč

159 Kč
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20 divů světa v 1000 tečkách
Vydejte se na cestu do historie a objevujte 
skvosty naší planety ve formě spojovaček 
složených z 1000 teček. Výsledné obrazy 
můžete z knihy vytrhnout, zarámovat a vy-
stavit.

Psí 3D omalovánky
Postupujte podle návodů, které vám prozra-
dí, jak kombinovat teplé a studené barvy 
tak, aby obrázky pejsků začaly vyskakovat 
z dvourozměrných stránek. Součástí 3D brý-
le.

3D kočičí omalovánky
Propracované kresby divokých koček, rozto-
milých koťátek, domácích kocourků i blázni-
vých kočičáren pobaví a potěší děti i dospě-
lé. Součástí 3D brýle.

Nakresli si kouzelné 
jednorožce
S naší knihou se v mžiku naučíš malovat 
nejen jednorožce, ale i možské panny, víly, 
draky a spoustu dalších pohádkových bytos-
tí a zvířátek!

STAR WARS: Pixelové 
samolepky
Jste fanoušky fenoménu Star Wars™? Lepte, 
zdobte a… nechte se unést SÍLOU PIXELŮ! 
Mistr Yoda, droidi, vesmírné lodě – dohroma-
dy zde naleznete až 15 populárních motivů.

Nakresli si jednorožce 
krůček po krůčku
Jednoduché návody , jak vytvořit 40 jedno-
rožců, nadpřirozených bytostí, roztomilých 
zvířátek, nádherných zámků či kouzelných 
dopravních prostředků.

Křížovky pro děti 
Skvělá zábava při luštění křížovek, osmi-
směrek, rébusů, doplňovaček a sudoku. 
V tajenkách naleznete zajímavosti z přírody, 
zeměpisu, historie i fi lmu.

250 zvířecích omalovánek
Největší kniha oblíbených omalovánek! Na 
své si přijdou jak milovníci roztomilých 
koťátek, tak obdivovatelé ušlechtilých koní, 
hodných pejsků a jiných přátel člověka.

Lamy a ovečky – 
omalovánky
Vyber si mezi mnoha krásnými obrázky pů-
vabných lam,  krotkých oveček či roztomilých 
jehňátek. Díky tvé šikovnosti a pastelkám 
tak vznikne originální obrázek. 

Vylušti zakrátko, jak žije 
zvířátko
Myslíte si o sobě, že vám to pálí? Rádi s tuž-
kou v ruce řešíte složité rébusy, záhadné šifry 
a zapeklité křížovky? Pak je tento pracovní 
sešit určen právě pro vás.

Samolepkovánky
Vymaluj všechna zvířátka ze  zoo pomocí 
krásných samolepek a sleduj, jak se probou-
zejí k životu! Vytvoř si 8 samolepkových ob-
razů na pevném kvalitním papíru. 

Kouzelná f ólie ZVÍŘÁTKA
Knížka s obálkou obsahuje 20 listů barev-
ných fólií a 10 samolepicích obrázkových 
karet. Vyrob z nich třeba přání k narozeni-
nám nebo originální obal na tajný deníček.

Od 10 let

356 × 254 mm
pevná, 48 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

205 × 290 mm
pevná, 16 str.

249 Kč

119 Kč

Od 7 let

224 × 224 mm
pevná, 64 str.

149 Kč

89 Kč

Od 7 let

210 × 297 mm
pevná, 88 str.

249 Kč

129 Kč

Od 5 let

230 × 260 mm
pevná, 96 str.

229 Kč

109 Kč

Od 8 let

210 × 297 mm
měkká, 72 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

210 × 297 mm
pevná, 88 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let

167 × 225 mm
pevná, 80 str.

129 Kč

89 Kč

Od 6 let

228 × 228 mm
pevná, 36 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let

230 × 260 mm
měkká, 96 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let

224 × 224 mm
pevná, 256 str.

369 Kč

199 Kč

Od 4 let

230 × 147 mm
měkká, 16 str.

249 Kč

149 Kč
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Příběhy dvanácti měsíců
Poutavé příběhy o tom, jak  se během roku 
mění příroda, které svátky, zvyky, písně či 
pranostiky přísluší k danému měsíci.

Zvířecí architekti
Nahlédněte do fascinujícího světa zvířecích 
stavitelů. Odhalte tajemství přírody, která se 
skrývají pod klopami na každé dvoustraně.

Fascinující přírodní jevy
Příroda je mocná čarodějka. Poznejte, jaké 
fígle a triky používá, aby nás ohromila.

Zázraky lidského těla
V našem těle se každý den odehrávají tisíce 
zázraků. Zjisti, jaké to jsou! Třeba které orgá-
ny tě drží naživu, zpracovávají jídlo a bojují 
proti infekcím.

Květiny naší přírody
Poznejme naši přírodu, neobyčejně  nádher-
ný  zelený svět. Kniha je vhodná pro rodinné 
toulky přírodou, z nichž si díky knize přine-
sete spoustu vědomostí.

Příručka pro nezkušené 
spisovatele
Máš touhu psát příběhy, blogy, články, diva-
delní hry , nebo dokonce básně? Tak si pořiď 
tuhle skvělou příručku! 

Ohrožené druhy
Poznejte nejúchvatnější ohrožené druhy 
zvířat a zjistěte, jak jim pomoci!

Rekordmánie
Tento jedinečný atlas vám představí nejbláz-
nivější a nejneuvěřitelnější rekordy ve světě 
sportu, architektury, astronomie, technolo-
gií, zvířat či lidského těla.

Dnes má svátek…
Hravá encyklopedie, která vám řekne všech-
no, co chcete vědět o jménech v kalendáři!

Dětství slavných od Mozarta 
po Einsteina
25 osobností – panovnice, vynálezci, věd-
kyně či muzikanti tě zavedou do doby svého 
dětství a ukážou ti, s čím si nejraději hráli , 
a představí svoje zájmy. Uhádneš, jak se 
jmenují?

Všechno, co jste kdy chtěli 
vědět o Měsíci
80 otázek a odpovědí pro malé i velké mi-
lovníky vesmíru. Užijete si spoustu zábavy 
s interaktivními mechanismy a hravými 
ilustracemi.

Rychlost svitu hvězd
Ilustrovaný průlet fyzikou, zvukem, světlem 
a vesmírem.

Od 9 let

210 × 235 mm
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let

138 × 205 mm
pevná, 144 str.

269 Kč

139 Kč

Od 6 let

216 × 276 mm
pevná, 256 str.

399 Kč

179 Kč

Od 9 let

240 × 240 mm
pevná, 32 str.

269 Kč

139 Kč

Od 12 let

188 × 240 mm
pevná, 112 str.

269 Kč

149 Kč

Od 6 let

215 × 280 mm
pevná, 48 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let

230 × 280 mm
pevná, 16 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let

250 × 250 mm
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let

290 × 290 mm
pevná, 64 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let

270 × 340 mm
pevná, 80 str.

449 Kč

229 Kč

Od 10 let

240 × 325 mm
pevná, 80 str.

299 Kč

159 Kč

Od 8 let

270 × 370 mm
pevná, 48 str.

369 Kč

179 Kč
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Tvořivá recyklace v zahradě
65 snadno zhotovitelných zahradních pro-
jektů jako jsou třeba lavičky, svícny, lampio-
ny, obaly na květináče nebo třeba plůtky, 
truhlíky či ptačí krmítka. 

Malá fl oristka
Rady a návody na květinové dekorace pro 
šikovné holky .

Jak se stavěly divy světa
Pojďme se podívat jak vznikaly monumenty 
starověku – na drobné úkony, každodenní 
lopotu a vytrvalé úsilí , ať už s pomocí strojů, 
nebo bez nich. 

Příběhy hudebních nástrojů
Objevte tajemství vzniku známých hudeb-
ních nástrojů celého světa. 

Abeceda karetních her
Naučte se ty nejlepší karetní hry z celého 
světa. A že nemáte parťáka na hru? Nalistuj-
te si kapitolu Pasiáns aneb Když není s kým 
hrát a ukraťte si dlouhou chvíli hrou pro jed-
noho.

Recepty ze Svatojánu BOX
Inspirujte se kuchařkami ze Svatojánu! Vy-
zkoušejte některý z veganských receptů na 
polévky, luštěniny, obiloviny a bylinky, saláty 
nebo skvělé dezerty.

Umění vnímat umění 
pro děti a rodiče
Kniha je určena těm, kteří si chtějí s dětmi 
povídat o výtvarném umění. Naučit je dívat 
se na obrazy a sochy bezprostředně, bez 
přehnaného respektu i strachu z neporozu-
mění.

Příběhy obrazů a soch
Vydejte se do světa prozkoumat tajemství 
známých obrazů i soch. Seznámíte se s pří-
během jejich vzniku i  s jejich autory a dozví-
te se něco málo i o nejrůznějších výtvarných 
technikách.

Recepty dětem
Recepty autorky blogu Recepty dětem při-
pravené tak, aby chutnalo celé rodině!

Vincent van Gogh: Vytvořte 
si vlastní umělecká díla
Vytvořte si vlastní umělecká díla a nechte se 
při tom vést a inspirovat slavnými van Go-
ghovými díly.

Obrazová historie letectví
Kronika letectví, zachycená v celkovém po-
hledu i v působivých detailech. Od balonů 
a vzducholodí až po legendární Concord či 
Spitfi re.

Jak se tvoří mandaly 
Vytvořte svoji zcela unikátní mandalu podle 
postupu v této knížce a vtiskněte jí tak svůj 
vlastní rukopis.

Od 5 let

170 × 240 mm
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let

145 × 205 mm
měkká, 160 str.

249 Kč

129 Kč

Od 14 let

210 × 265 mm
pevná, 176 str.

299 Kč

149 Kč

Od 11 let

216 × 276 mm
pevná, 88 str.

249 Kč

119 Kč

Od 18 let

170 × 240 mm
pevná, 872 str.

1 199 Kč

599 Kč

Od 10 let

250 × 250 mm
měkká, 96 str.

299 Kč

129 Kč

Od 9 let

240 × 320 mm
pevná, 56 str.

269 Kč

139 Kč

Od 15 let

210 × 280 mm
pevná, 216 str.

999 Kč

599 Kč

Od 10 let

260 × 310 mm
pevná, 320 str.

990 Kč

599 Kč

Od 10 let

230 × 230 mm
měkká, 104 str.

249 Kč

129 Kč

Od 6 let

215 × 280 mm
pevná, 68 str.

249 Kč

149 Kč

Od 6 let

215 × 280 mm
pevná, 64 str.

249 Kč

149 Kč

14

katalog-velky-jarni-vyprodej_2023_K1.indd   14katalog-velky-jarni-vyprodej_2023_K1.indd   14 15.12.2022   11:24:5915.12.2022   11:24:59



OBJEDNÁVKA Z KATALOGU VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2023
Tento objednávkový list je určen pro rodiče dětí. Neposílejte ho prosím do Albatros Media, ale předejte ho ve škole pedagogovi, který má na starosti Školní klub Egmont, 

Klub mladých čtenářů Albatros nebo Knižní klub Fragment. Knihy z tohoto katalogu expedujeme pouze do vyprodání zásob. 

Objednávám závazně níže označené tituly, celkem  knih v celkové hodnotě  Kč 

Jméno a příjmení:  Třída: 

ZŠ:  Podpis rodičů: 

100% neofi ciální základní průvodce 
Fortnite 149

20 divů světa v 1000 tečkách 99
250 zvířecích omalovánek 199
3D kočičí omalovánky 129
80 bludišť – Cesta kolem světa 139
Abeceda karetních her 129
APEX Legends: Neofi ciální příručka 
pro hráče 149

Ať žijí štěňata - 2 díly za 1 cenu 199
Atlas koček pro děti 189
Bajky barda Beedleho - ilustrované 
vydání 249

Billie Eilish: Fankniha (100% 
neofi ciální) 129

CUTE - jednorožci 139
Červené klubíčko 169
Čmárací deníček 119
Čtení podle obrázků 49
Čurbes: Rukověť omylů a (ne)
šťastných náhod 99

Ďasík a Ďáblík 139
Deník malého poseroutky 6 - Ponor-
ková nemoc 149

Deník malého poseroutky 8 - Fakt 
smůla 149

Deník parkouristy 189
Deník pro kámošky 159
DESETIMINUTOVKY. Chemie 79
DESETIMINUTOVKY. Koncovky 
podstatných a přídavných jmen 79

DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku 
s podmětem 79

DESETIMINUTOVKY. Velká a malá 
písmena 79

Desetiminutovky. Vlastivěda – děje-
pisná část 89

DESETIMINUTOVKY. Zlomky 79
Destrukční knížka 99
Dětství slavných od Mozarta po 
Einsteina 149

Disney - Mickeyho nejkrásnější 
pohádky 199

Divočarka: Krev nepřítele + Pomsta 
chiméry 229

Dnes má svátek... 179
Dobrodružství rodiny Smolíkovy 99
Eda se nedá 139
Emily Vichrná: Tajemství + Země 
(2 za cenu 1) 199

Emily Vichrná: Loď + Pirátský 
(2 za cenu 1) 199

Enchantimals - Můj tajný deníček 99
Equinus, neživý hřebec - Beast Quest 
(20) 79

Fascinující přírodní jevy 99
Florbalový zápisník 99
Harry Potter: Cesta dějinami čar 
a kouzel 199

Heartland: Cesta domů + Po bouři 229
Hmyzí rekordmani: Úžasný hmyz 99
Horká & Stopa (1) – Případy šité 
horkou jehlou 109

Hotel U Zvířátek - Kamarádi z manéže 89
Hrajeme si na farmě 3D model 239
Interpunkce expres 119
Já, drak z Konce 99
Já, plížil 99
Já, slizoun 99
Já, zombie 99
Jak se stavěly divy světa 139
Jak se tvoří mandaly 129

Jakub a kouzelná koloběžka 129
Jmenuju se Martin 129
Káťa Líbezná, tančící princezna 89
Když se blýská na časy 179
Klub Tygrů - Poklad u Bobří řeky 119
Klub Tygrů – Prastará hladomorna 119
Kniha testů pro nej kámošky 
(2 za cenu 1) 169

Komisař Vrťapka - sebrané spisy 2 159
Koně 139
Kouzelná folie ZVÍŘÁTKA 149
Kouzelný jednorožec: Silnější než 
kouzlo 99

Kovářské pohádky 149
Kovy - Ovšem 159
Křížovky pro děti 89
Květiny naší přírody 139
Lamy a ovečky - omalovánky 89
Ledové království II - fi lmový příběh 
jako komiks 79

LEGO® Batman Chaos v Gotham City! 99
LEGO® Batman Jsem Batman! 99
LEGO® Batman Vítejte v Gotham City! 99
LEGO® CITY Honička ve vysoké 
rychlosti 179

LEGO® ELVES Pomsta elfí čarodejnice 99
LEGO® ELVES Síla temné magie 99
LEGO® EMOTICON Kniha samolepek 99
LEGO® Harry Potter Kniha plakátů 119
LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: Dopravní 
prostředky 199

LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: Příšerky 199
LEGO® NINJAGO Garmageddon 
v městečku Ninjago 99

LEGO®DC Super Heroes: Kniha 
superhrdinů 149

Lubošova celkem fajn knížka 129
Luna, měsíční vlčice - Beast Quest 
(22) 79

Malá fl oristka 119
Máme kostru ve skříni 129
Maxim Habanec: Život je skejt 169
Mikuláš na prázdninách 89
Minecrafťák architekt 2 129
Minecrafťák inženýr 2 149
Míša a její malí pacienti: Zápisník 
malé veterinářky 99

Můj selfi e deníček 129
Nakresli si jednorožce krůček po 
krůčku 109

Nakresli si kouzelné jednorožce 99
Naučte své děti říkat Č, Š, Ž 119
Nejvyšší hora, nejmenší hvězda 199
Nemocnice pro zvířátka: Králíček 
v nebezpečí 119

Nemocnice pro zvířátka: Ubohé 
štěňátko 119

Nemocnice pro zvířátka: Záchrana 
koťátek 119

Nemocnice pro zvířátka: Zraněný 
lišák 119

Neuvěřitelné příběhy zvířecích 
hrdinů 149

Obrazová historie letectví 599
Ohrožené druhy 179
Olinka a kouzelná truhla 129
Pět dětí a skřítek 119
Petr Kachna 179
Plants vs. Zombies - Explozivní houba 99
Plants vs. Zombies - Garden Warfare 99
Plants vs. Zombies - Pěstní souboj 99
Plants vs. Zombies - Železná jízda 99

Podstatná a přídavná jména, zájmena 
expres 99

Pohádky po telefonu 129
Pojď se učit s JEDNOROŽCI 129
Poník Větrník 2. Nerozluční přátelé 99
Postav si své letadlo 239
Princezny a zvířátka: Ukradené 
krystaly 79

Příběhy dvanácti měsíců 149
Příběhy hudebních nástrojů 149
Příběhy na dobrou noc pro malé 
rebelky 2 179

Příběhy obrazů a soch 149
Příručka pro nezkušené spisovatele 149
Psaní S, Z, VZ s čertíkem Kvítkem 89
Psí 3D omalovánky 129
Psí hvězda 129
Psí móda 129
Rašuk, jeskynní troll - Beast Quest (21) 79
Recepty dětem 149
Recepty ze Svatojánu BOX 599
Rekordmánie 179
Rychlost svitu hvězd 229
Samolepkovánky 99
Sbírka matematických úloh s rostoucí 
náročností 99

Senzační výbušné experimenty 99
Slovní druhy expres 119
Sportuj se psem 159
STAR WARS: Pixelové samolepky 119
Star Wars™ Encyklopedie stíhaček 
a jiných plavidel 269

Stříbrné perutě: Dědička světla 179
Světový atlas strašidel a duchů 149
Šarlota a vysněný kůň: díly 3 + 5 199
Šarlota a vysněný kůň: díly 4 + 6 199
Škola, základ malérů 129
Tajemná Řásnovka 249
Tajemství permoníků 99
Taryho svět 199
Táta za tři skleněnky 109
Ten kluk je holka 129
Třaskavé pohádky 139
Tři zlaté vlasy děda Vševěda 149
Tvořivá recyklace v zahradě 149
Ukradený poklad 129
Umění vnímat umění pro děti 
a rodiče 599

Únikovky: Tajuplný ostrov + 
Strašidelný dům 199

V každém lese je myš, která hraje na 
housle 139

V knihovně je lev 149
Velká písmena expres 99
Vincent van Gogh: Vytvořte si vlastní 
umělecká díla 129

Volání divočiny: díly 2 + 3 229
Všechno, co jste kdy chtěli vědět 
o Měsíci 149

Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty 139
Výlety s tajenkou 119
Vylušti zakrátko, jak žije zvířátko 99
Winston: Velká školní loupež 119
Z lásky k písmu 219
Zábavné učení s KOUZELNÝMI 
ZVÍŘÁTKY 139

Zápisník fotbalisty 89
Zázraky lidského těla 159
Zdeněk Svěrák – Tři bratři 179
Zlouni 3 89
Zvířecí architekti 139

Název Cena Počet Název Cena Počet Název Cena Počet

Celkový počet objednaných knih: Celková cena objednávky:
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Billie Eilish: Fankniha 
(100% neofi ciální)
 Ve fanknize najdeš spoustu úžasných faktů 
o Billie, kvízy i zákulisní informace, které ti 
nesm ějí uniknout. Dostaň se této hudební 
megastar pod kůži!

Z lásky k písmu
Naučte se malovat písmena jako skuteční 
kaligrafové! K tréninku vám poslouží i prak-
tická písanka, kde můžete vyzkoušet první 
krasopisné tahy. 

Destrukční knížka
Co kdyby existovala knížka, která se změní 
pokaždé, když si ji přečtete? Začněte číst 
všemi pěti smysly a proměňte knihu po 
svém!

Taryho svět
Životní salta krále YouTubu: Tary má tento-
krát v plánu prásknout na sebe úplně všech-
no a prozradit ty nejlepší triky, jak se stát 
úspěšným youtuberem.

Lubošova celkem fajn knížka
Všechny důvody světa, proč jsem youtube-
rem. První kniha Luboše Kulíška. Od naroze-
ní až po cestu do Los Angeles. Bez obalu. 
Takže amigos, pohodlně se usaďte a jdeme 
na to!

Čurbes: Rukověť omylů 
a (ne)šťastných náhod
Tuto knihu berte jako svůj pokoj – místo, kde 
se můžete vydovádět, místo, kde můžete 
všechno, co je ve „skutečném světě“ zakázané. 

ížka
nížka, která se zzměměnín  
č ? č ě čí

Tubu: Tary má ttenentoto-
b l h

Kovy – Ovšem
Ze života youtubera Karla Kovy ho Kováře za 
kamerou. Bez fi ltrů. Bez scénáře. O všem.

Jmenuju se Martin
Cestovatelské zážitky a tipy od jednoho z nej-
výraznějších objevů české YouTube scény

Od 12 let

145 × 205 mm
pevná, 224 str.

329 Kč

159 Kč

Od 12 let

145 × 205 mm
pevná, 208 str.

329 Kč

129 Kč

Od 10 let

178 × 229 mm
pevná, 64 str.

269 Kč

129 Kč

Od 12 let

190 × 230 mm
pevná, 168 str.

399 Kč

219 Kč

Od 9 let

190 × 238 mm
pevná, 64 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let

165 × 220 mm
pevná, 248 str.

399 Kč

199 Kč

Od 11 let

130 × 200 mm
měkká, 224 str.

199 Kč

99 Kč

Můj selfi e deníček
Vytvoř si zářivý deníček a navždy uchovej 
své vzpomínky. Zapisuj si zážitky a přání, 
nalepuj selfíčka a fotky na speciální vyškra-
bávací stránky, které vykouzlí třpytivé rá-
mečky.

Maxim Habanec: 
Život je skejt
Max Habanec tě provede světem skateboar-
dingu a vznikem svých projektů. Zároveň 
prozradí tipy a rady, jak správně začít s jež-
děním a jak zvládnout i ty největší výzvy. 

Od 6 let

143 × 210 mm
kroužk., 24 str.

269 Kč

129 Kč

Od 10 let

165 × 220 mm
pevná, 192 str.

349 Kč

169 Kč

m ffaajjnnn kkníížžžkkkaaa
proč jsem yoyoututube-
e Kulíška Od naroze-

Ču
a 
TuT

Sportuj se psem
Udělejte ze svého psa parťáka pro běh a za-
žívejte společnou euforii z pohybu!

Od 14 let

170 × 243 mm
pevná, 152 str.

299 Kč

159 Kč

Psí móda
Módní hity pro čtyřnohé mazlíčky, veškeré 
oblečení, doplňky, chovatelské potřeby, ale 
i trendy v péči o srst, zuby či drápky.

Od 12 let

167 × 167 mm
pevná, 136 str.

249 Kč

129 Kč

JAK OBJEDNAT KNIHY Z TOHOTO KATALOGU:
Zaškrtněte v objednávkovém formuláři vybrané tituly a vyplňte kontaktní údaje. Dejte objednávku podepsat rodičům a odevzdejte ji ve škole paní učitelce / panu učiteli, který má na starosti Klub mladých 
čtenářů Albatros, Knižní klub Fragment nebo Školní klub Egmont. Všechny objednané knížky zasíláme hromadně do vaší školy, kde  vám je předá paní učitelka / pan učitel, kterému jste odevzdali objednáv-
ku a kterému podle jeho pokynů zaplatíte částku za objednané knihy. Na něj se obracejte i s případnými reklamacemi. Objednávku NEPOSÍLEJTE přímo do společnosti Albatros Media.
Vydává Albatros Media, a. s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 – Nusle. Kontakt: tel. 602 883 498, 720 945 980 nebo www.kmc.cz, e-mail: kmc@albatrosmedia.cz

Od 12 let

145 × 205 mm
pevná, 160 str.

299 Kč

129 Kč

katalog-velky-jarni-vyprodej_2023_K1.indd   16katalog-velky-jarni-vyprodej_2023_K1.indd   16 15.12.2022   11:25:0215.12.2022   11:25:02



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027006E00610068006C00650064005F0031003500300027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


