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SOUTĚŽ

Vyhrajte čtení
s olympijským vítězem

Davidem Svobodou pro vaši třídu!
Máte jedinečnou příležitost přivítat ve vaší třídě moderního pětibojaře Davida
Svobodu, který na olympiádě v Londýně vybojoval olympijské zlato. Přijede za
vámi, přiveze knížky, ze kterých si s vámi bude číst, představí svůj sport a ukáže vám i nejcennější medaili na světě. Láká vás to? Tak se zapojte do soutěže,
kterou připravil Klub mladých čtenářů s největším školním sportovním projektem Sazka Olympijský víceboj.

Co musíte udělat?
Stačí po vzoru kalokagathie rozvíjet tělo
i ducha. Zapojte se s třídou do Sazka
Olympijského víceboje a vyzkoušejte
v hodinách tělocviku 8 disciplín
Olympijského diplomu nebo 10 disciplín
Odznaku všestrannosti. Kromě toho, že se
díky tomu budete moci zapojit do soutěže
o čtení s Davidem Svobodou, dostanete na
konci školního roku diplomy, které všem
dětem prozradí, které sporty by měly
vyzkoušet, protože pro ně mají předpoklady.
Pak už je potřeba jen vytvořit zajímavou
soutěžní fotku, na které buď používáte
knížky ke sportování, nebo při sportu čtete.*
Sám David Svoboda vybere nejzajímavější
fotku a tím vítěznou třídu. Druhá a třetí
nejzajímavější fotka přinese třídě dárky od
Českého olympijského výboru a Klubu
mladých čtenářů.

Konec soutěže:

15. března 2019
Pravidla soutěže, aplikaci pro nahrávání soutěžních fotograﬁí a informace o sportovních disciplínách najdete na
www.sazkaolympijskyviceboj.cz.
V případě dotazů se obracejte na info linku Sazka
Olympijského víceboje: 720 402 199

* Pozor, pokud budete dělat fotku, kdy při sportu čtete, jen sport předvádějte. Při opravdovém sportování se mu
totiž musíte plně věnovat, abyste si nechtěně neublížili!
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Tip Albatrosu

Deník malého poseroutky 13 - Radosti zimy
Když Gregovu školu zasypou hromady sněhu,
promění se čtvrť Hefﬂeyových v jedno velké zimní
bojiště. Nepřátelské skupiny soupeří o území,
staví obrovské sněhové pevnosti a válčí v mnoha
nezapomenutelných koulovačkách. V nastalém
zmatku čeká Grega a jeho nejlepšího kamaráda
Rowleyho Jeffersona boj o život. Dokážou navázat
důležitá spojenectví a vyhnout se zradám?
A co až sníh roztaje? Stanou se z nich hrdinové?

Jeff
Kinney

184 Kč
cena KMČ

Můj (nový) vlastní
deník malého
poseroutky
an
224 str

Deník malého
poseroutky 11 Všechna sláva

Deník malého
poseroutky 12 Výp
ýprava
p
za teplem

běžná cena: 229 Kč
224 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Deník malého
poseroutky
BOX 1-10

Vyšlo také:

224 str
an

an
224 str

159 Kč

184 Kč

184 Kč

1199Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč

běžná
ěžná cena: 229 Kč

běžná
ěžná cena: 229 Kč

běžná
žná cena: 1599 Kč

Deník malého
poseroutky 5
niha)
(audiokniha)

Deník malého
poseroutky 6
ha)
(audiokniha)

549 Kč

184 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 690 Kč

běžná
ěžná cena: 229 Kč

běžná
ěžná cena: 229 Kč

Deník malého
poseroutky (audio 1-4 BOX)
Čte: V

opta

áclav K
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Pro nejmenší

Kdo k sobě patří

Jan
Hošek

V poznávacím leporelu se nejmenší děti naučí
rozeznávat a správně pojmenovat
vat jednotlivé
druhy zvířat, přiřazovat k samcii
samici a mláďata. Je rozděleno
o 79 Kč
do oddílů: Náš dvůr, Náš les,
cena KMČ
ZOO a Naši mazlíčci.

běžná cena: 99 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 3 let

František
Hrubín

Paleček

Helena
Zmatlíková

Pohádka přebásněná Františkem Hrubínem, klasikem české poezie, je
doprovázena půvabnými obrázky Heleny Zmatlíkové. Hezké vyprávění
je o chlapečkovi, který byl
tak malinký, že se koupal
běžná cena: 99 Kč
79 Kč
v náprstku, spal v ořechové
12 stran, 240 × 160 mm
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
skořápce a snídal tři máčky.
Zkrátka byl to Paleček!

Eduard
Petiška

Krtek a autíčko

Zdeněk
Miler

Krtek pozoruje rušnou silnici a projíždějící auta se mu moc líbí. Velmi si
přeje autíčko; snaží se ho sám sestavit, ale přes veškerou snahu auto
pořád nejede. Potom objeví
odhozené, polámané autíčko.
běžná cena: 219 Kč
179 Kč
Kamarádka myška pomůže
64 stran, 195 × 255 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let
jako vždy.

Vše o hasičích

S otevíracími
okénky

Andrea
Erne

Peter
Nieländer

Co všechno musí znát hasič? Co potřebuje k hašení požáru? Co se
děje na požární stanici a kde všude ještě hasiči pomáhají? A jak se
zachovám při požáru já? Dítě
se nejen dozví odpovědi na
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
řadu otázek, ale také získá
16 stran, 230 × 270 mm
cena KMČ kroužková
kro
vazba, pro děti od 5 let
návod, jak se chovat
v nebezpečné situaci.
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Pro nejmenší

Hravá logopedie - Procvičování hlásek
ŤĎŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, CSZČŠŽ, R, Ř

Ivana
Novotná
Aleš
Čuma

Dětská knížka poslouží k procvičení výslovnosti hlásek ŤĎŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, CSZČŠŽ, R, Ř.
Hravou formou si zde děti procvičí jednotlivá slůvka i problematická slovní spojení. Uvnitř knihy
najdeme návody, jak hlásky správně vyslovovat, spoustu materiálu
k trénování nebo oblíbené obrázkové čtení s příběhy o kamarádech,
rodině a o zvířátkách.
rodin
běžná cena: 199 Kč
Nechybí zde ani
Nech
159 Kč
64 stran, 297 × 210 mm
logopedické pexeso, loto
logo
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let
a další
da hry.

Co se děje v mraveništi

Petra
Bartíková

Magdalena
Takáčová

Představ si, že jsi mravenec a strávíš jeden den v mraveništi. Jaké to asi bude? Celý den
budeš pořád někam utíkat – uklízet a hloubit chodbičky, hledat různá semínka, abys měl
co jíst, a až tě to přestane bavit, vylezeš si úplně nahoru na vršek
mravenčí kupy, aby ses opaloval a nahříval si tělíčko. Ale dost už
bylo řečí. Víš co? Udělej si pohodlí a pojď se s námi podívat přímo
do mraveniště…

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
14 stran, 230 × 230 mm
prostorové
pr
leporelo, pro děti od 3 let

Pohádky o vlkovi - Dětské divadélko s loutkami
Oldřich
Růžička

Kdo by neznal Červenou karkulku, Neposlušná kůzlátka
a Tři malá prasátka?! Kdo by neznal zlého mlsného vlka?!
Upřímně, není se čemu divit…! Vždyť tyhle vlčí pohádky
si vyprávějí děti z celého světa. Nyní si ale můžou čtení
svých oblíbených příběhů zpestřit divadelním
představením. Stát se hercem i režisérem v jedné osobě!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
20 stran, 260 × 215 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let
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První čtení
Arnold
Lobel

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech,
zeleném žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi
Žbluňkovi, potěšilo čtenáře nejen v zemi svého vzniku,
ale i u nás (včetně dalších pokračování). Kdo by si tedy
znovu rád nepřečetl o drobných příhodách a patáliích,
které potkaly oba přátele, když se na jaře probudili
ze zimního spánku. Třeba právě o tom, jak hledali
ztracený knoﬂík, jak se koupali v řece, jak pěstovali
květiny či jak statečně utíkali před drakyy a obry.
y

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
112 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz
Petra
Braunová

Kuba nechce číst

Jiří
Bernard

Kuba nechce číst, psát ani počítat. Do první třídy se
mu vůbec nechtělo. Co si však počít s žáčkem,
kterému se v hlavě honí všechno možné, jen ne
škola? Paní učitelka z 1. A na to přišla! Od chvíle, kdy
dostala ten skvělý nápad, začaly děti chodit do školy
s nadšením. Dokonce i Kuba. A cože to paní učitelka
báječného vymyslela? Dozvíte se v naší knížce!

129 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 159 Kč
76 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Druhé čtení
Martina
Drijverová

Zlobilky

Markéta
Vydrová

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

Také jako audiokniha

144 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kčč
m
80 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz
Martina
Drijverová

Nezbedníci

Markéta
Vydrová

Komu se líbila autorčina knížka Zlobilky
o neposlušných holčičkách, rád si přečte i příběhy
nezbedných chlapečků. Hrdinou každého krátkého
vyprávění je malý rošťák, který si buď děsně vymýšlí,
nebo šplhá do výšek, neumí se chovat, okusuje
tužky, neustále žvýká či provádí jiné nepravosti.
Vtipná, nápaditá i trochu strašidelná vyprávění
potěší a pobaví malé čtenáře.

144 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Pohádky
Alena
Peisertová

České pohádky

Dagmar
Ježková

Pohádky ze zlatého fondu klasické české literatury vybrala a pro
malé čtenáře upravila Alena Peisertová a půvabnými ilustracemi
oživila Dagmar Ježková. Věříme, že příběhy, v nichž vítězí dobro nad
zlem, bystrý úsudek nad hloupostí a odvaha nad zbabělostí, potěší
i dnešní děti – ať už jim je budou předčítat rodiče či prarodiče, nebo
se do nich začínající čtenáři
náři pustí sami. V knize si přečtete např.
Zlatovlásce, Chytré
o Zla
běžná cena: 249 Kč
horákyni, Smolíčkovi,
horá
199 Kč
88 stran, 170 × 243 mm
Dlouhém, Širokém
Dlou
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
Bystrozrakém, …
a Bys

Tatínku, ta se ti povedla

Zdeněk
Svěrák

Adolf
Born

Pohádky na dobrou noc vyprávějí dětem obvykle maminky. Ty ale
mívají právě večer v domácnosti nejvíc práce. A tak je potřeba, aby
je tatínkové zastoupili. Tatínek Šíma by pohádky raději četl.
Jenomže Petřík a Petruška dávají přednost takovým, jaké jim dříve
povídala maminka: o zdánlivě obyčejných věcech kolem nás. A to
není jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Však se
tatínek Šíma
tatíne
pohádkami pěkně
s poh
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
natrápí!
natrá
48 stran, 195 × 255 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 6 let

Nejkrásnější filmové pohádky
Sůl nad zlato aneb Byl jednou jeden král – O Šípkové růžence aneb
Jak se budí princezny – Lotrando a Zubejda – O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice – Princ Bajaja –
Princezna se zlatou hvězdou na čele – Potrestaná pýcha aneb
Pyšná princezna – Čertův švagr aneb S čerty nejsou žerty –
O Popelce aneb Tři oříšky pro Popelku – Tři zlaté vlasy děda
Vševěda – Zlatovláska
Vševě
mnoho dalších
a mno
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
pohádek.
pohád
392 stran, 192 × 254 mm
cena KMČ
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pevná vazba, pro děti od let

Znáte z televize
Svatava Šenková,
Pavel Šimák

Jogínci sportují

Denisa
Abrhámová

Nová série známého TV cyklu opět vychází v knižní
podobě! Jogínci, spolu se svou starší
kamarádkou Bětkou, vydávají za
nejrůznějšími druhy sportů. A naše
knížka ukáže, že jóga může být právě
pro sportovce nejen zábavným
společníkem, ale také praktickým
pomocníkem. Každá kapitola je
věnována jednomu sportu, který si
jogínci na vlastní kůži zkoušejí, ale
především zasvěcují své vrstevníky –
sportovce – do tajů jógy. Vybrané
ásany jsou vždy šité na míru danému
u
sportu.

Podle úspěšného
cyklu České televize

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

Dobrý večer, dobrou noc
Jeden z nejoblíbenějších televizních
pořadů už více než 50 let přináší
dětem pohádky na dobrou noc.
Večerní animovaný seriál se stal
nedílnou součástí českých domácnostíí
a jeho příběhy mají u dětí úspěch
i v knižní podobě. Obsáhlý výbor toho
nejlepšího, co se za dlouhých padesát
let dětem nejvíce líbilo, nabízí příběhy
těch nejoblíbenějších postaviček,
jako jsou Maxipes Fík, Křemílek
Vochomůrka, Bob a Bobek,
a Vochomů
Víla Amálka a spousta dalších.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
208 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let
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Pohádky
Eva
Gargašová

Časožrout a jiná superstrašidla
obál
obálka
o
ob
bá
állk
ka
a není
nen
e ní
HEGU
v HE
H
EGU
GU

Už vám někdy znepříjemnily den zamotaná sluchátka nebo ztracené
klíče? Anebo jste v prachu pod gaučem zahlédli neznámé stopy či se
vás nečekaně přepadla lenost? To si vás asi vybralo jedno z nově
obejvených strašidel. Ale nebojte, časožrout obecný, motanice
střapatá, bafač lekavý, schovávač a další moderní strašidla nejsou
tak zlá. Dokonce je možné
Třeba právě v naší
é na ně chytře vyzrát.
v
veselé encyklopedii
vese
běžná cena: 199 Kč
doplněné hrátkami
dopl
159 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
a hádankami!
há
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let

Ilona
Fišerová

Kovářské pohádky

Bystrík
Vančo

Byl jednou jeden kovář a ten měl tři syny. Byli to statní mládenci
a práce jim šla od ruky, ale starý kovář se přesto trápil. Jednoho
večera ho ze zamyšlení vytrhl mužíček, který vyskočil z plamenů
a nabídl mu pomoc… Tak začíná tato překrásná klasická pohádka
a tak vstupujeme do světa, kde se prohánějí draci a tančí víly, kde
odvážní hrdinové plní těžké úkoly a kde upřímná láska nakonec
přemůže zlé síly.
přem

Obsahuje CD
s pohádkou

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
56 stran, 210 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Jim
Kraft

Garfield záchranářem

Stalo se něco hrozného: Odieho polapil Petman, nejobávanější únosce zvířat ve městě!
Kdo se ocitne v jeho spárech, ten se už nikdy nesetká se svým páníčkem. A to přece
Garﬁeld nemůže dopustit. Dokáže si s proradným lupičem poradit
a osvobodit ubohé domácí mazlíčky?

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
24 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pro malé čtenáře
Martina
Drijverová
Dagmar
Ježková

České pověsti pro malé děti 2

Autorka Martina Drijverová vybrala
půvabné české pověsti a převyprávěla je jazykem
srozumitelným nejmenším čtenářům. Příběhy
z dávných dob dětem přibližují milé ilustrace Dagmar
Ježkové. Kniha pomůže v dětech vzbudit zájem
o slavnou minulost našeho národa a přečtete si v ní
např. tyto pověsti: Bílá paní, Brněnský drak, Černý
rytíř, Poklad, Radobýl, Zlatá kvočna, Ohnivý muž,
Střevíčky, Lovětínská rokle, Zlatá hlava, Bezhlavý
jezdec, …

Také jako audiokniha

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč

O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku
Eva
Dagmar
Na konci vesnice stál
Bešťáková
Ježková
statek, kde se jednoho
dne narodilo telátko. A hned chtělo tohle i tamto
vědět a s každým se kamarádit. Zkrátka to byl velký
zvědavec! Zvířátka ze dvora se mu však smála,
jaký je hlupáček. Když se ve stáji narodilo hříbátko,
telátko se těšilo, jak si s ním bude hrát. Ale hřebeček
se pořád jen lekal a bál se. Až se přihodilo něco,
co všechno změnilo!

Od autorky vyšlo také:
Princezna
ý tygrů
ygg
bílých

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249
49 Kč
132 stran, 163 × 2388 mm
pevná vazba, pro děti odd 7 let

Statečný
Zeb

Oslík Šedé
p
pý
kopýtko

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč

Cena za jeden díl
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Vánoce v Bullerbynu

Astrid
Lindgrenová

Helena
Zmatlíková

Kniha Děti z Bullerbynu je již dlouho světovou klasikou a stále
nepřestává slavit úspěch. Stejně tak si oblíbili čeští posluchači
stejnojmennou audio verzi knihy, na které vybrané příběhy vypráví
Libuše Šafránková. Pro její úspěch jsme připravili další
pokračování, opět s hlasem Libuše Šafránkové, tentokrát však
vypráví příběhy ze zimního
vypr
ho Bullerbynu.

Vypráví:

Libuše Šafránková

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
pro děti od 6 let

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
144 Kč
cena KMČ

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

běžná cena: 179 Kč
48 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

144 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 179 Kč

Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Jo
Petr
Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc?
Nesbø
Dybvig
Stačí k tomu jeden chamtivý obchodník,
který k nim skoupí veškerá práva. A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy
pokud nejdřív neutratí slušnou sumičku v jeho obchodech. Líza,
Bulík a doktor Proktor to tak nenechají. Před tím, než ale Vánoce
zachrání, se musí vypořádat i s vánočním skřítkem, který nadělování
dárků dávno pověsil
hřebík. Do Štědrého
na hř
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
zbývá jen
dne přitom
p
240 stran, 145 × 210 mm
cena KMČ
pár dní
dn a čas letí jako
pevná vazba, pro děti od 8 let
splašený…
splaše
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Nejkrásnější dětské knihy
Jostein
Gaarder

Sofiin svět

František
Skála ml.

Román o dějinách ﬁlosoﬁe. Norský učitel kombinací zdánlivě
neatraktivních témat, jako jsou dějiny ﬁlosoﬁe a příběh dospívání
patnáctileté dívky, vytvořil knížku, která slaví mezi čtenáři
neuvěřitelný úspěch. V roce 1995 se stala nejprodávanější knihou
na světě.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
448 stran, 145 × 205 mm
pevná
p
vazba, pro čtenáře od 15 let

Děvčátko Momo a ukradený čas
Michael
František
Podivuhodné vyprávění z pera autora
Ende
Skála ml.
světoznámého Nekonečného příběhu.
Nevšední vyprávění o děvčátku Momo, které přemohlo zloděje
času. Díky její veliké odvaze tak lidé opět nabyli ztracenou
schopnost čas vnímat. Mimořádná kniha, plná poetiky a napětí, je
psaná strhujícím jazykem a čtenáře zaujme už od prvních řádků.
Stejně jako i u dalších
Stejn
knih Michaela Endeho
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
(Nekonečný příběh)
(Neko
224 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
vstoupíme do světa
vstou
pevná vazba, pro děti od 8 let
podivuhodné fantazie.
podiv

Malý princ - Malá obrazová kniha

Antoine de
Saint-Exupéry

Malý princ byl napsán a vydán za války, jeho autor Antoine de SaintExupéry (1900–1944) byl letec a spisovatel známý i svou tvorbou
pro dospělé (romány Noční let, Válečný pilot, Citadela aj.). Kniha
vyšla už v prvním vydání s jednoduchými a křehkými ilustracemi
autora textu, v této podobě je známá dodnes. Je výjimečná, dodnes
autor
těší úspěchu na celé zeměkouli: patří k 50 nejprodávanějším
se těš
knihám na světě.
knihá

479 Kč
cena KMČ

běžná cena: 599 Kč
60 stran, 175 × 250 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Pro holky

Louskáček a já

Klasický vánoční
příběh trochu jinak

Suzan
Adrianová

Georgie má jediné přání: získat ve vánočním představení baletu
Louskáček vysněnou roli Klárky. To se jí nakonec podaří, ale
začnou se dít divné věci: když během zkoušek tančí s Louskáčkem
v náručí, ocitne se zničehonic přímo uprostřed jeho příběhu,
který je najednou až příliš skutečný. Georgie je najednou maličká
a všechno kolem ní… obrovské,
rovské, hlavně vvánoční strom. Ale takové
věci se přece nedějí,
běžná cena: 249 Kč
nebo ano?
199 Kč
cena KMČ

232 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Monster High deníčky 3 - Lagoona Blueová
Nessi
Blíží se jarní prázdniny a ghúlové z Monster High je
Monstrata
plánují strávit nejrůznějšími strašúžasnými způsoby.
Lagoona Blueová jede za svou rodinou a už se nemůže dočkat,
až si pořádně zasurfuje. Rodiče pro ni ale mají velké překvapení:
vydají se na výletní plavbu lodí! Lagoona sice stráví celý týden bez
svých ghúlmošek, ale doufá, že se seznámí s někým novým.
Povede se
Poved
jí to?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Winx Adventure Series - Jarní slavnost (1)
Iginio
V alfejské vílí škole se pořádá jarní slavnost. Ředitelka
Strafﬁ
Faragonda požádá Floru, aby se stala královnou oslav,
ale víla přírody má příšernou trému… Ještě štěstí, že má
za kamarádky Winx, které jí ochotně pomůžou! Díky Musiným
zkušenostem a podpoře ostatních se slavnost jistě podaří.

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
64 stran, 140 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Pro holky

Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
Liz
Kesslerová

Emily Vichrná se i s celou svou rodinou vrací do
Brightportu, kde vyrůstala. Její pokusy smířit mořské
a suchozemské obyvatele se však zdají být naprosto
marné. Život jí navíc neustále ztěžuje její bývalá
kamarádka Mandy Rushtonová. Dokonce Emily vyhodí
ze školy pro mořské panny, kterou měla tak ráda! Vydá
se proto za tajemnými mořskými sirénami, které
Neptun odsoudil k životu v podmořské jeskyni. Odhalí
Emily jejich tajemství?
Již vyšlo:

Emily Vichrná
y ocas
a rybí

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
276 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Emily Vichrná
a ppříšera z hlubin

Emily Vichrná
a hrad v mlze

159 Kč
cena KMČ

219 stran

200 stran

192 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč

Cena za jeden díl

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2
Francesca
Že už prvních sto světových rebelek
Cavallo
znáte? Nezoufejte! Na přání čtenářů
vznikl soubor dalších sto pozoruhodných osobností
a poutavých příběhů a pestrých portrétů. Kniha plná
dobrodružství a inspirace pro všechny, kdo rádi
trochu sní.
ní.

Již vyšlo:
Příběhy na dobrou
noc pro
malé rebelky

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
224 stran, 185 × 250 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

299 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 369 Kč
224 stran
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Vtipy
Do baru se po půlnoci vloupá muž.
Vrátný: „Je už zavřeno!!! Co chcete?“
„Ále, zapomněl jsem dát číšníkovi spropitné.“
„A co ta pistole v ruce?“
„To, kdyby ho nechtěl.“
Dvě blondýnky stojí na zastávce tramvaje.
První říká: „Kolikátkou jedeš? Já jedničkou.“
Druhá říká: „Já dvojkou.“
První říká: „Hele, dvanáctka můžeme jet spolu.“
(tyto dva vtipy nám poslala Johana Chalupová)
Představ si mami, včera přišel Mirek do školy celý
špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla do školy špinavá celá třída.“
Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají
hezky k ženám v autobuse.
„A co vy pane, jezdíte autobusem?“
„Ano, skoro každý den.“
„A když nastoupí starší paní, pustíte ji sednout?“
„Ne.“
„Ani když je stará a slabá?“
„Ne.“
„A nepřipadá vám to nezdvořilé?“
„Ne.“
„A proč?“
„Protože jsem řidič autobusu.“
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník
ředitele, podle čeho rozhodnou, kdo bude
zavřený a kdo ne.
Ředitel odpoví: „No, napustíme vanu a dáme
kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a požádáme ho,
aby vanu vyprázdnil.“
„Aha, rozumím, normální člověk
vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“
„Ne, normální člověk vytáhne
špunt…. Chcete pokoj
s balkonem, nebo bez?“

„Naše učitelka je jasnovidka,” vypráví doma
Tomáš.
„Jak to?”
„Včera říkala, že budu zkoušený… a dneska se to
opravdu vyplnilo!”
(tento vtip nám poslal Jonáš Jeník Macháček)
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco
proti bolesti?“
„A co tě bolí?“
„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje
vysvědčení.“
(tento vtip nám poslal Stanislav Polívka)
Povídají si dvě sousedky:
„Budeme se teď stěhovat do krásného
prostředí.“
„My také budeme v klidnějším.“
„Opravdu? Vy se také stěhuje?“
„Ne, my zůstáváme.“
(tento vtip nám poslala Hanka Klímová)
Otec vysvětluje synkovi:
„Ten výprask jsem ti dal, protože tě mám moc
rád.“
„Ale tati, tolik lásky si snad nezasloužím.“
Přijde policajt do obchodu s obuví a paní
prodavačka se ho zeptá: „Jaké máte číslo?“
Policista se podiví a řekne: „Vy ho neznáte?
No přece 158.“
(tento vtip nám poslala Tereza Houšková)

Víte, kolik klokanů vyskočí
výš než mrakodrap? Všichni,
mrakodrap skákat neumí.
(tyto vtipy nám poslala
Anna Jeřábková)

Znáte dobrý vtip, který jsme ještě v katalogu 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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Dobrodružství
Frauke
Scheunemannová

Winston: Velká školní loupež

V několika hamburských školách dojde k loupeži. Lupiči si pokaždé
odnesou školní trezor a v něm uložené peníze za školní obědy.
Ve škole, kam chodí Kira, se ovšem neztratí peníze, ale maturitní
písemky z matematiky! Jedna z nich patří i Tomovu bratrovi Nicovi,
takže Kira a její kamarádi jsou odhodlaní pachatele vypátrat. A to
by nebyl Winston, aby se
e do pátrání taky nezapojil! Kromě zločinců
však tentokrát bude
běžná cena: 229 Kč
muset svést souboj
muse
184 Kč
216 stran, 130 × 200 mm
nečekaným rivalem.
i s ne
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 8 let

Divočarka:

Zkouška ohněm

Lene
Kaaberbølová

Klára je obyčejná dvanáctiletá holka, tak malá a plachá, že jí
maminka říká Myško. Když ale Kláru jednoho dne napadne
obrovská černá kočka se žhnoucíma očima, ukáže se, že vládne
přírodní magií a dokáže mluvit se zvířaty. Pod vedením tety Isy tak
musí poznat svou pravou povahu a rozvinout nově nabyté
schopnosti dřív, než bude pozdě. Čeká ji totiž souboj s mocným
nepřítelem, který musí
nepří
zvládnout úplně sama.
zvlád
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
Naučí se Klára věřit
Nauč
168 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
sama sobě?
pevná vazba, pro děti od 10 let

Kouzelný jednorožec: Tajemná proměna

Linda
Chapmanová

Laura se nemůže dočkat, až se konečně
přestěhují na statek, zvlášť když jí rodiče
slíbili, že bude mít vlastního poníka!
Se Soumrakem se seznámí na koňské
dražbě a okamžitě ví, že on je ten pravý!
Ale Soumrak není jen tak obyčejný poník.
Kouzelné zaklínadlo
Kouz
ze staré
sta knihy odhalí
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
a umožní
jeho tajemství
t
80 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
stát se tím, kým
mu st
měkká vazba, pro děti od 6 let
skutečně je.
skute
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Dobrodružství
Ivana
Peroutková

Ztracený šíp

Barbora
Kyšková

Jana, nebo Mana? Kdo jsem? Ta, která žije tady a teď, nebo ta,
která putuje dávnou pohanskou krajinou s malým Édarem? Jeho
osadu neznámí jezdci vypálili a já mu chci najít nový domov.
Jednoho dne dojdeme k lidem, kteří nás přátelsky přijmou. Nikdy
by mě nenapadlo, že právě zde nám hrozí smrtelné nebezpečí.
Zachráním podruhé Édara?
ra? A sebe?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Equinus, neživý hřebec - Beast Quest (20)

Adam
Blade

V druhé výpravě do Zapovězené země musí Tom a Elena najít další
kus kouzelného amuletu, který stráží Equinus, neživý hřebec.
Equinus nezabíjí, je mnohem zákeřnější. Dokáže se proměňovat
jednou v nehmotný přízrak, jindy v netvora z masa a kostí. Nabíjí
se dušemi živých tvorů, které vysaje, a odsoudí je tak navždy
k trudnému polomrtvému stavu. Tom bude potřebovat i tvou
pomoc. Budeš mít dost
pomo
odvahy a vydáš se
odvah
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
Tomem na další
s Tom
120 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
výpravu?
výpra
pevná vazba, pro děti od 7 let

Top Gear - Stig už zase řídí

Jon
Claydon

Stigův úhlavní nepřítel PT Cruiser je vážně nemocen a jeho plán
celosvětové vlády je v troskách. Samotný Stig je nezvěstný, možná
mrtev. Nikdo neví, co je pravdy na tom, že žije v zapadlém městečku
na západě USA, opět závodí a pokaždé zvítězí, ať už řídí cokoli. A tak
začíná nové dobrodružství naší party Top Gear: Sama Wheelera,
Forda Harrisona, Bustera Mustanga a Cabrioly Cruiserové. Všichni
čtyři sse vypraví do USA
pátrat po Stigovi a pokusí
pátra
sí
běžná cena: 299 Kč
rozlousknout tajemství
se roz
ví 239 Kč
304 stran, 128 × 198 mm
cena KMČ
hrdiny v helmě.
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Další Foglarovka
v novém vydání

Dobrodružství

Chata v Jezerní kotlině

Jaroslav
Foglar

Pavel
Čech

Život Pavla Zemana se po smrti otce od základu změní a velkou
oporou je mu v těžkém období kamarád Ludva Grygar. Spolu podnikají
dobrodružné výpravy do téměř nepřístupné kotliny s jezírkem, kde si
sami stavějí srub. Prožívají tu své velké přátelství, ale i mnohá
zklamání. Ludva totiž po společně skvěle prožitých prázdninách
neodolá
od nátlaku špatných
h kamarádů, začne
začn kouřit a těžce onemocní.
Nakonec však svůj vnitřníí
Nako
běžná cena: 389 Kč
a znovu se
boj vyhraje
vy
309 Kč
256 stran, 163 × 238 mm
vrátí k zdravému životu
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 12 let
především kamarádství
a pře
Pavlem.
s Pav

Eduard
Štorch

Lovci mamutů

Zdeněk
Burian

Eduard Štorch začal svou vizi pravěkého světa literárně zpracovávat
před více než sto lety. Postupně ji rozvíjel, obohacoval, tvrdohlavě
a odvážně ji bránil před kritiky a pochybovači. V roce 1937 ji vydal
v podobě, v jaké knihu Lovci mamutů známe dodnes. Ve spolupráci
s malířem Zdeňkem Burianem pak po léta hledal výtvarnou tvář
dobrodružného příběhu z pradávných dob naší země. Nenápadně
potají vznikala
a takřka
tak
kniha, která se stala
kniha
běžná cena: 329 Kč
264 Kč
novodobou klasikou
novo
256 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
české literatury!
pevná vazba, pro děti od 9 let

Vinnetou - Poslední výstřel

Karl
May

Zdeněk
Burian

Posledním výstřelem končí jeden z nejslavnějších příběhů
dobrodružné literatury – příběh dvou hrdinů Vinnetoua a Old
Shatterhanda a jejich přátel i nepřátel. Převyprávění Vítězslava
Kocourka napsané s respektem k Mayovu původnímu textu je
dnes považováno v českém kontextu za kanonické. Jde rovněž
o první vydání u nás, jež shromáždilo co nejkompletnější soubor
ilustrací Zdeňka Buriana,,
ilustr
ať už kvašů či pérovek.

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
400 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Vánoce

Obrazy z Nového zákona Další příběhy
(audiokniha)

Renáta
Obrazy z Nového zákona vypráví o životě a učení
Fučíková
Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla.
Evropská kultura je neoddělitelně spjata s křesťanstvím.
V průběhu staletí si je však mnozí panovníci, reformátoři i politici
přivlastnili a pokřivili je. Naše kniha i tato audiokniha vznikla proto,
dnešní děti mohly lépe
poselství Ježíšových
aby d
pe pochopit původní
pův
myšlenek. Tentokrát si
myšl
poslechněte dokončení
posle
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
nesmrtelného příběhu.
nesm
pro děti od 9 let
cena KMČ

Jiřina
Rákosníková

Ten vánoční čas + CD

Jan
Kudláček

Zazpívejte si s dětmi tradiční vánoční koledy a popěvky
a připomeňte si říkadla, která nás provázejí v klidném vánočním
čase. Texty písní kromě malebných ilustrací Jana Kudláčka
doplňují také notové záznamy, a tak domácímu muzicírování
nestojí nic v cestě. Zvlášť v doprovodu vynikajících muzikantů, jako
jsou Marko Ivanovič nebo Jiří Pavlica.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
80 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Vendula
Hegerová

Než přijde Ježíšek

Blíží se Vánoce a děti se nemohou dočkat Štědrého dne. Aby to
čekání nebylo moc dlouhé, aby bylo intenzivní a zábavné, připravili
jsme knížku se spoustou hravých aktivit a úkolů. Ty doprovází
návody na výtvarné tvoření a hry, voňavé recepty a jednoduché
vánočních
povídání o vánoč
á očč c zvycích.
yc c

1139 Kč
ccena KMČ

20 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Vánoce

Vánoční hrátky pro šikuly 2
Další knížka pro malé i velké šikuly a šikulky přináší řadu návodů
na skvělé výrobky, které jsou vyzkoušené i v praxi. Oslavte i letošní
Vánoce s našimi tvůrci! Přinášíme vám originální náměty na vánoční
dárky pro kamarády i rodiče a také spoustu
Již vyšlo: Vánoční hrátky
nápadů, jak si vytvořit vlastní osobité
pro šikuly
vánoční
ozdoby a dekorace.
váno
o ozdo
oční

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
128 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

119 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
128 stran

Velký vánoční betlém Vojtěcha Kubašty
Vánoční prostorový betlém
geniálního ilustrátora a tvůrce
knih pro děti Vojtěcha Kubašty
navodí tu pravou vánoční
atmosféru.

běžná cena: 269 Kč
230 × 335 mm
pro děti od 5 let

219 Kč
cena KMČ

Vánoce

Josef
Krček

Renáta
Fučíková

Vánoční knížka zachycuje slovem i obrazem
atmosféru od doby adventní do Tří králů – čas
příprav na Vánoce, čas vánoční i povánoční.
Předkládá pestrou paletu lidových zvyků na venkově
ě
i ve městě, svátků, písniček, koled a her. Zachycuje
praktickou i duchovní podobu Vánoc s jejich
prakt
symboly. Kniha pro malé
symb
i velké s půvabnými
běžná cena: 349 Kč
ilustracemi a s vloženým 279 Kč
ilustra
120 stran, 210 × 235 mm
cena KMČ
betlémkem Renáty
betlém
pevná vazba, pro děti od 8 let
Fučíkové.
Fučíko
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Škola

DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku s podmětem
František
Brož

Vytrhněte si libovolný list z knihy a můžete začít, další
svazek desetiminutového hardcore tréninku je tu pro
vás! A tentokráte je zaměřený na procvičení shody
přísudku s podmětem, abyste se naučili/naučily
správně volit mezi i, nebo y ve shodě přísudku
s podmětem. V textech najdete spoustu informací
o vyhynulých zvířatech, květinách, ostrovech, jídle,
sportech, zaniklých povoláních a dalších tématech.
Ale pozor! Není to zrovna easy. Bez desetiminutového
soustředění to nepůjde.

Koncovky podstatných Velká a malá
a ý jjmen
ppísmenaa
a přídavných

Již vyšlo:

Vy jmenovaná
slovaa

Násobilka

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 170 × 2433 mm
měkká vazba, pro děti od 100 let

119 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná
ěžná cena: 149 Kč
96 stran

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia NOVINKA

matematika
Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu
na úspěšné zvládnutí didaktického testu
z matematiky, který je součástí jednotných
přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha
obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle
jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické
testy. V závěru knihy je pak uveden klíč správných
odpovědí ke všem úlohám.

Přijímací zkoušky
nna víceletá gymnázia český jazyk

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
128 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 11 let

22 Klub mladých čtenářů Albatros

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
144 stran

Vyšlo také:

Pro mladé umělce

Škola hry na zobcovou flétnu
Monika
Devátá

Zábavná učebnice pro malé začínající ﬂétnisty (od cca
5 let) plná notiček, veselých ilustrací a krásných
ý
písniček. V každé z devíti kapitol,
kterými vás bude provázet rozvernýý
hudební skřítek Toník, se vždy
nejprve seznámíte s novou látkou,
kterou si budete moci procvičit
na písničkách v rámci zajímavého
zvukomalebného tématu. Nechybí
prostor ani na vlastní hudební
improvizaci a každou z kapitol
pak uzavírá hravý kvíz. Nemalým
učebnice je odkaz ke
bonusem u
stažení téměř
tém 20 doprovodných
hudebních
nahrávek.
běžná cena: 229 Kč

184 Kč
cena KMČ

72 stran, 240 × 294 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Van Goghova hvězdná noc
Michael
Bird

Vyprav se na vzrušující cestu
po stopách umění! Projdi se
po pravěké jeskyni. Seznam se
s půvabnou královnou Nefertiti.
Nebo si třeba pohlaď hranostaje
z obrazu Leonarda da Vinciho
či oslav narozeniny s Marcem
Chagallem. Ilustrovaný
ovaný
poklad o dějinách
umění (nejen)
pro děti.

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
336 stran, 210 × 270 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Poznáváme svět
Petra
Bartíková

Město v noci

Zuzana
Kurucová

Je jen málo knih,
které září. Tato knížka
ano, proto si ji můžeš
prohlížet ve tmě. Přečtii
si ji, nasviť lampičkou
a pak zhasni…

199 Kč
cena KMČ

Rubik’s

- Hlavolamy pro děti
Rubikova kostka je nejznámější
hlavolam na světě. Tento kouzelný
předmět ovládl celou planetu
a fascinuje ji už déle než čtyřicet
let. Už jste na Rubikovu kostku
vyzráli? Svůj důvtip můžete
otestovat na této knížce
otest
hádanek!!
plné záludných
z

184 Kč
cena KMČ

Mise:

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 208 × 283 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 162 × 235 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Helena
Haraštová

Zachraň planetu

Jakub
Cenkl

Mimozemšťan Qui-Do se na tu zkázu už nedokáže dívat, a tak se vydá ve své kosmické lodi
Zemi zachránit. Spolu s ním se pustíš do uzdravování a napravování neplech, které lidé
své planetě způsobili. Budeš čistit vzduch, obnovovat řeky,
zachraňovat pralesy a naučíš se recyklovat odpady. Napínavá
a dobrodružná kniha tě provede říší ekologie. Osud rodné Země
držíš ve svých rukou, tak neváhej a nalistuj první kapitolu. Hra
Život začíná.
o Živo

239 Kč
cena KMČ

24 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
16 stran, 260 × 260 mm
vazba, pro děti od 6 let

Poznáváme svět
kolektiv

Svět pavouků a hmyzu
V této fascinující knize se dočteš
nejzajímavější fakta ze světa
pavouků a hmyzu. Detailní ilustrace
a nádherné fotograﬁe ti prozradí
jejich skrytá tajemství a umožní
pohled do prostředí, v nichž žijí,
třeba do vnitřního prostoru
mraveniště či úlu. Poznáš anatomii
hmyzu od děsivých tarantulí až
po půvabné vážky, seznámíš se
se strategií
g jejich útoku a obrany,
kamuﬂáží i s jejich jídelníčkem
a dozvíš se mnohé o jejich chování,
rozmnožování a životních cyklech.
rozmnožová

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
160 stran, 230 × 301 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Nick
Crumpton

Světový atlas zvířat

Gaia
Bordicchia

Naše planeta překypuje životem.
Žije na ní něco mezi pěti miliony
a sto miliony druhů zvířat.
A to je už pořádné číslo! Cestujte
od posvátné řeky Gangy v Indii
až po husté jehličnaté lesy
Severní Ameriky a objevte
tuto bohatou pestrost živočichů,
kteří s námi sdílejí naši planetu.
Velkoformátový atlas se
skládacími stránkami vás ohromí
nádhernými
ý a biologicky přesnýmii
ilustracemi. Pravý dárek pro
ilustracem
milovníky přírody.
všechny mi

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
52 stran, 274 × 375 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vánoce 2018 25

Pro milovníky koní
Nele
Neuhausová

Elena: Mračna nad turnajem

Elena se s Timem vznáší v sedmém nebi. Jejich láska
konečně zvítězila nad starým nepřátelstvím mezi
oběma rodinami a na Kosím dvoře se všechno obrací
k lepšímu. Jenže potom se začnou stahovat mračna.
Tim ji zklame na velkém jezdeckém plese, na který se
tolik těšila, a na velkém halovém turnaji si jí skoro
nevšímá. Elena tam potká pohledného jezdce Niklase,
se kterým koketuje arogantní Ariana. Najednou začne
kolovat ošklivá pomluva a Eleně už nevěří ani její
nejlepší kamarádka Melike.

Elena:
Přes všechny
překážky

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
328 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 13 let

Vyšlo také:

Elena:
Letní rozhodnutí

199 Kč

199 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
296 stran

běžná
ěžná cena: 249 Kč
312 stran

Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host
Nele
Šarlotin sen se konečně proměnil
Neuhausová
ve skutečnost: s hnědým valachem
Won Da Piem jsou skvělý tým a zkrátka nerozlučná
dvojka. Nový učitel jezdectví je úplně super a Šarlota
s tlukoucím srdcem očekává návštěvu svého tajného
idola Thierryho! Její štěstí ale zkazí nečekané zprávy
o tom, že existence jejich stáje je v ohrožení. Boj
o záchranu začíná…

Šarlota
a vysněný kůň 1:
Nejtajnější přání

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
240 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

26 Klub mladých čtenářů Albatros

Vyšlo také:

Šarlota
a vysněný kůň 2:
Nebezpečí
v jízdárně

159 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
160 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
200 stran

Pro milovníky zvířat
Jan
Andersen

Dusty: Vrať se domů!

Co se to jen s Dustym děje? Pavel svého milovaného
pejska vůbec nepoznává: Nejdřív se žene jako šílenec
za jedním cizím autem, které ho málem zajede. A pak
ta obvykle veselá a bezstarostná border kolie působí
jako hromádka neštěstí. Přitom se všichni tolik těšili
na prázdniny na horách! Má s tím snad něco
společného Anna, kterou Pavel náhodou poznal
v mléčném baru? Dusty je z té dívky naprosto unešen.
Když Dusty jedné noci zmizí z chaty, začíná dramatické
pátrání, které málem skončí tragicky…

Dusty:
Kamarádi navždy

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Vyšlo také:

Dusty:
V nebezpečí

184 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 229 Kč
200 stran

běžná
ěžná cena: 229 Kč
208 stran

D.L. Greenová

Ranč Stříbrný poník: Bublina

Terezka a Míša rády jezdí na ponících. A teď se
připravují na svůj první jezdecký závod v životě.
Těší se, ale také se tak trochu bojí. Potom se
na ranči babičky Stříbrné objeví dívka jménem
Alžběta, která si přivede vlastního poníka. Tvrdí,
že ona na závodech zvítězí, zatímco sestry utřou
nos! Podaří se Terce a Míše uspět a neskončí jejich
účast na jezdeckém dni ostudou?

Vyšlo také:

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Ranč
Stříbrný poník:
Hvězda

139 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
96 stran
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Pro milovníky zvířat
Rita
Schiavo

Zvířata ve skutečné velikosti

Víte, že tak maličký tvor jako
chameleon ukrývá v ústech jazyk,
který měří dvakrát tolik co celé jeho
o
tělo? Nebo do jakých rozměrů může
e
dorůst největší pavouk na světě?
V této knížce najdete detailní
ilustrace v měřítku odpovídajícím
realitě, které vám pomohou udělat
si přesnou představu, jak velká
zvířátka nebo jejich části
doopravdy jsou. Stránkami můžete
jednoduše listovat sem a tam
seznamovat se s představiteli
a seznamov
zvířecí říše od těch nejmenších
po největší,í,,
nebo
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
naopak.
40 stran, 280 × 370 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 7 let

Marie
Frey

Miluju koně

Carmen
Hochmann

Jsi-li opravdový fanoušek koní, pak je tato kniha
přesně pro tebe! Najdeš v ní všechny důležité
informace týkající se koní, jejich chovu a anatomie,
potřebného vybavení, vhodné péče a ještě mnoho
dalšího. Kniha ti odpoví na spoustu otázek počínaje
tvou první jezdeckou hodinou až po případnou účast
na závodech. Tak neváhej a vstup do světa koní
a poníků!

239 Kč
cena KMČ

28 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 215 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Sport
Filip
Saiver

Největší fotbalové skandály
Hillsborough, Calciopoli, Andrés
Escobar, fotbalová válka, Suárez
versus Chiellini, Zidane versus
Materazzi, Superga, Heysel…
Unikátní kniha zachycuje desítky
skandálů, průšvihů a šokujících
událostí z historie
e
i současnosti
světového
fotbalu.

239 Kč
cena KMČ

Ester Ledecká - Zimní zázrak

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 165 × 235 mm
pevná
p
vazba, pro čtenáře od 12 let

Roman
Smutný

Poprvé stála na lyžích v pěti letech. O osmnáct let
později získala dvě zlaté olympijské medaile. Stala
se prvním sportovcem, který na jedné
é
zimní olympiádě vyhrál ve dvou
odvětvích. Je i prvním českým
alpským lyžařem, který vyhrál
olympijské zlato, a prvním
olympionikem v historii startujícím
v lyžařských
i snowboardových
disciplínách. Kolik
talentu a štěstí
píle, talent
bylo k tomu všemu
zapotřebí?

234 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let
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Komiks

Vzpoura mozků 3: Odysseus komiks
Václav
Jiří
Začátek příběhu
Šorel
Petráček
Vzpoury mozků spadá
do let 1977–1979, kdy komix postupně vycházel
v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců.
V 80. letech pak dvojice Šorel-Kobík navázala
pokračováním Galaxia. Nyní
díl
yní vychází třetí d
názvem Odysseus.
s náz
běžná cena: 329 Kč
Kresby se ujal Jiří
Kres
264 Kč
56 stran, 210 × 297 mm
Petráček, také dlouholetýý cena KMČ
Petrá
pevná vazba, pro děti od 12 let
spolupracovník Václava
spolu
Šorela.
Šorel

Válka s mloky

Jan
Štěpánek

Komiksová adaptace Války s mloky, která před
30 lety vyšla v legendárním časopise Kometa,
nyní potěší v knižní podobě všechny příznivce
tvorby Jana Štěpánka, ale také ty, kdo se chtějí seznámit
á it s Čapkovým
Č k ý
dílem ve zjednodušené formě. Čapkovo zamyšlení nad odlidštěním
naší společnosti, jeho ostrý nesouhlas s rozpínavostí některých
ideologií a varování před
ideolo
nevšímavostí
nevším
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
neangažovaností jsou
a nea
48 stran, 170 × 260 mm
cena KMČ
velmi aktuální témata
pevná vazba, pro děti od 8 let
dnešní době.
i v dne

Poklad dobrodružných příběhů
Kniha obsahuje dvanáct krátkých kreslených příběhů podle
slavných knih – Robinson Crusoe, Tři mušketýři, Poslední
Mohykán, Cesta kolem světa za 80 dní, Dobrodružství Toma
Sawyera, Knihy džunglí, Vinnetou a další. Díky této knize se
snadno a rychle
seznámíte s dvanácti díly světové literatury.
y

239 Kč
cena KMČ

30 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
96 stran, 210 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Lego

LEGO0DC Super Heroes0: Kniha superhrdinů
R

R

Každý by se chtěl stát superhrdinou a knížka, kterou máš před
sebou, představuje tvoji příležitost ke splnění tohoto snu.
Jakým superhrdinou se staneš a jaká dobrodružství zažiješ?
Vyplň dotazníky, odpověz na otázky, kresli obrázky a osvoj
si to nejnáročnější poslání – staň se zachráncem celé planety!

2239 Kč
S vloženou
minifigurkou

cena KMČ
ce

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 140 × 190 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

LEGO0 Disney Princezny: Záhadná zahrada
R

Vstup přímo do světa LEGO® Disney Princezen™ a hraj si s nimi
v záhadné zahradě, která se ti po otevření knížky rozprostře přímo
před očima. A to doslova, protože obsahuje třírozměrné kulisy,
v nichž se odehrává příběh, který si v knize přečteš. Můžeš si ho
tak převyprávět a dokončit podle svých představ přímo se svými
miniﬁggurkami. Je jjen na tobě, co všechno se přihodí.

S vloženou
ministavebnicí

3319 Kč
ccena KMČ

běžná cena: 399 Kč
14 stran, 246 × 296 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

R
R
0
0
LEGO NINJAGO : Pronásledování

S vloženou
minifigurkou

Zlý Lord Garmadon se stal vládcem světa Ninjago a chrabří
abří
nindžové se museli stáhnout do úkrytu nebo do vyhnanství,
ství,
kde je však pronásledují Lovci draků. Právě teď tedy
potřebují nindžové tvou pomoc jako nikdy předtím.
Pomoz jim řešit hádanky, kvízy a plnit úkoly a za odměnu
u
si přečti zábavné komiksy a dobrodružný příběh.
také sestavit
A nezapomeň
nez
vit
miniﬁgurku Lovce draků,
běžná
ná cena: 199 Kč
159 Kč
abys vvěděl, jak proti
32 stran, 205 × 288 mm
cena KMČ
němu nejlépe bojovat.
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Minecraft a PC hry

Výprava za diamantovým mečem (omnibus)
Morgan
Steve žije svůj poklidný život na farmě. Všechno,
Winter
co potřebuje k přežití ve světě Minecraftu, je postel,
malý dům a jídlo. Jedné noci ale poklidnou idylku naruší útok
zombií, které pokoušou a nakazí místního kováře. A tak se Steve
rozhodne opustit teplo domova a vydat se na nebezpečnou
výpravu za diamanty. Souborné
obsahuje všech šest dílů
uborné vydání o
série o minecrafťáku
běžná cena: 599 Kč
Stevovi.
Stevo
479 Kč
cena KMČ

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

Deník malého Minecrafťáka BOX 1-5

Cube
Kid

Humorem nabitý deník malého vesničana na cestě za kariérou
bojovníka ve světě Minecraftu. Škola a noví kamarádi, Steve, útoky
mobů, mazlíček Jello, Notch, Herobrine, rudit a výprava na sever…
Všechna dobrodružství, která Minus prožije, barvitě líčí ve svých
denících plných akce, překvapení, nečekaných zvratů
dení
samozřejmě Minecraftu.
a sam
běžná cena: 1 290 Kč
145 × 205 mm
pro děti od 8 let

999 Kč
cena KMČ

Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové taktiky
Jason
V knize Fortnite: Pokročilé bojové taktiky najdete ty
Rich
nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče. Naučte se
náročnější strategie, které využívají profíci, a neztraťte se
v posledních fázích hry, kdy už jde opravdu do tuhého! Využijte
všechny zbraně, nástroje, materiály i okolní terén k tomu, abyste
převezli své nepřátele a nenechali se sami nachytat.
převe

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
144 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Již vyšlo:
Fortnite Battle Royale:
Neoficiální příručka bojovníka

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
104 stran
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Minecraft a PC hry

Minecrafťák architekt - Úžasné stavby krok
Megan
g
Miller

za krokem
Kniha Minecrafťák architekt pomůže každému hráči
Minecraftu zlepšit jeho schopnost budovat působivé
a originální stavby. Obsahuje totiž několik funkčních
a krásných staveb, které si můžete díky detailním
nákresům a krokovým postupům postavit sami.
Má za úkol povzbudit vaši kreativitu a schopnost
převádět vaše vysněné stavby do hry. Desítky
stavitelských tipů
vás zase naučí
pracovat
dekoracemi
s dekorace
a interiéry a zasaditt
stavby do
okolního
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
terénu.
136 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 9 let

Roblox - Encyklopedie postav
Prozkoumejte s námi encyklopedii postav Robloxu!
Kniha obsahuje více než 100 jedinečných proﬁlů,
které přinášejí spoustu důležitých informací
o slavných hráčích i jejich nejnovějších avatarech,
navíc se seznámíte s nejslavnějšími vývojáři
a získáte exkluzivní postavičku Outrageous
Buildermana – i díky tomu jde o nepostradatelnou
knihu pro fanoušky Robloxu všech věkových
kategorií!

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 449 Kč
128 stran, 180 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Trocha historie
Eva
Mrázková

České pověsti

Atila
Vörös

Bohatě ilustrovaná, zjednodušená verze klasického díla Aloise
Jiráska Staré pověsti české, převyprávěná do současného jazyka.
Kniha obsahuje výběr devíti pověstí, kde nechybějí příběhy
o příchodu praotce Čecha na Říp, o vládnutí moudré kněžny Libuše
obdařené věšteckými schopnostmi, slavný příběh o Křesomyslu
a Horymírovi či například
příběh o knížeti Bruncvíkovi,
d výpravný příbě
který se rozhodne vydat
běžná cena: 269 Kč
se na cesty, aby získal
219 Kč
136 stran, 210 × 270 mm
lva do
d svého znaku pro
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let
větší slávu České země.

Aneta Františka
Holasová

Kde domov můj: Příběh hymny

Brouček Týlek se vydává na pouť po českých krajích, aby našel
to vůbec nejkrásnější místo. Zastaví se u vody, co hučí po lučinách,
zaujmou ho i bory šumící po skalinách. A všude ho přesvědčují,
že p
právě našel, co hledá. Týlek si ale nedá říct a putuje až do
hlavního města. Součástí knížky je i pracovní sešit pro starší děti,
hlavn
díky kkterému si upevní své znalosti týkající se nejen hymny,
ale i ččeské historie.

184 Kč

S vloženým pracovním
sešitem

cena KMČ

Konec rodu Slavníkovců

běžná cena: 229 Kč
32 stran, 200 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Oldřiška
Ciprová

Miroslav
Vomáčka

Když Artur objeví na půdě záhadné zrcadlo, kterým se dá projít,
rozhodne se tajuplný svět na druhé straně prozkoumat s kamarádem
Tobiášem. Netuší, že jejich první tajná výprava povede do temného
středověku. Už první kontakt s místními obyvateli vrcholí katastrofou
a kamarádi skončí ve studeném žaláři Libického hradiště. Jak jen
dokážou přežít osudnou noc roku 995?

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
88 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Poznáváme svět

Zábavný průvodce sluneční soustavou
Zábavný průvodce sluneční
soustavou plný barevných ilustrací
a faktických vědeckých poznatků
je nezbytným vybavením každého
zvídavého vesmírného dobrodruha.
Skvěle vás připraví na cestu
do vesmíru, poradí, jak se kam
dostat a co můžete
ve vybrané destinaci
podniknout. Je plný
fascinujících faktů
o vesmíru, hlavně
planetách naší
o planetác
soustavy
sluneční so
a jejich
měsících.
běžná cena: 349 Kč

Olivia
Koski

279 Kč
cena KMČ

240 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Evropa, náš domov
Václav Cílek,
Jan Sokol,
Zdeňka Sůvová

Renáta
Fučíková

Jak se Evropa vyvíjela od
starohor přes dobu ledovou až
po antropocén? Jak žili Evropani
v průběhu času a jaké objevy
změnily jejich život? Vydejte se
na vzrušující cestu plnou
zajímavostí o našem domově
a poznejte Evropu ze tří rovin –
geologické, přírodní a kulturní.
Bohatě
ilustrovaná publikace
atě ilust
nejen historii ﬂóry
barvitě líčí n
se také dnešní
a fauny, a dotýká
do
a ochrany,
přírody, její obnovy
o
vysvětluje i vývoj celé
ale vysvětluj
společnosti.
evropské sp
p
polečnosti.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
264 stran, 210 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let
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Zábava

Vybarvovací atlas světa

kolektiv

Guilia
Lombardo

Vydejte se na vzrušující cestu kolem světa. Nemusíte nikam cestovat,
stačí, když otevřete náš Vybarvovací atlas světa. Cestujte prstem
po mapě a navštivte země po celém světě, přečtěte si zajímavosti
o národech, které tam žijí. Víte, kde můžete narazit na zaříkávače
hadů nebo kde ochutnáte sladký javorový sirup? Odpovědi na tyto
i další otázky na vás čekají
atlasu. Prolistujte si jím,
ají na stránkách a
vybarvujte podle libosti
vyba
běžná cena: 369 Kč
svět už před vámi
a svě
299 Kč
48 stran, 285 × 375 mm
nebude mít žádná
nebu
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let
tajemství.
tajem

Emoji oficiální kniha samolepek
Zapoj svou
představivost a doplň
stránky legračním
a barevným způsobem.
A vlož kousek z emoji
do všeho, co uvidíš,
pomocí více než tisíce
s pom
samolepek, které
samo
najdeš v této knize.
najde

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 210 × 285 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Kate
Petersonová

Seš divnej

Zčásti deník, zčásti pracovní sešit a vcelku spousta zábavy. Seš
divnej je perfektní dárek pro vnitřního podivína v každém z nás. Tu
část nás, která tak úplně nezapadá a tak úplně ani zapadat nechce.
Kniha je plná ručně kreslených příšerek, které jsou tak trošku…
jiné, ale i aktivit, podnětů k psaní i zamyšlení, stránek k vybarvení
a mnoha dalšího. Dá ti povolení být volnomyšlenkářem, černou ovcí,
hrdým excentrikem,
divným týpkem nebo
divný
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
čímkoli jiným, co tě dělá
čímko
160 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
jedinečným a úžasným.
jedine
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Harry Potter

Bajky barda Beedleho - ilustrované vydání
J.K. Rowlingová
Chris
Od té doby, kdy bard
Riddell
Beedle v patnáctém
století poprvé přiložil brk na pergamen, si jeho bajky
zamilovaly celé generace čarodějek a kouzelníků.
Pohádky, které zná každé kouzelnické dítě, dokonce
zachránily život Harrymu Potterovi v boji proti lordu
Voldemortovi. Pět čarovných příběhů doprovázejí vtipné
a moudré poznámky profesora Albuse Brumbála
ilustrace nadaného mudly a trojnásobného držitele
a ilustrac
Kate Greenawayové Chrise Riddella.
medaile K

399 Kč
cena KMČ

Harry Potter
a Kámen mudrců ilustrované vydání
359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 449 Kč
bě
stra 210 × 248 mm
256 stran,
pevná vazba, pro děti od 9 let

běžná cena: 499 Kč
160 stran, 250 × 290 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

359 Kč
cena KMČ

běžná cena: 449 Kč
48mm
336 stran, 210 × 248
mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Harry
arryy Potter
a vězeň z Azkabanu
A
ilustrované
vané vydání
y í

Harry Potter
a Tajemná komnata ilustrované vydání
359 Kč
cena KMČ

bě cena: 449 Kč
běžná
stra 210 × 248 mm
272 stran,
pevná vazba, pro děti od 9 let

1299Kč

Harry Pott
Potter
er
box 1-7

cena KMČ

běžná cena: 1 699 Kč
116 × 193 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let
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Teen zóna
Cleo
Wade

Srdce mluví

Úspěšná instabásnířka a jedna z padesáti nejvlivnějších žen
Ameriky zažila hromadu srdcebolů. Od rozchodů přes neúspěchy
v práci až po rodinné karamboly. A tak začala tvořit, aby se při
každém pádu znovu postavila na nohy. Její knížka je plná inspirace
a pozitivních myšlenek, které vám pomohou znovu se otřepat
postavit se na nohy, kdykoli
smutek. Zalistujte si
a po
dykoli vás přepadne
přepa
v ní pokaždé, když se
běžná cena: 299 Kč
bude zdát vše ztraceno. 239 Kč
224 stran, 140 × 180 mm
Lepší nálada zaručena!
Lepš
cena KMČ
pevná vazba, od 12 let

Catherine
Riderová

Polibek v Paříži

Serena si všechno tak krásně vysnila: Paříž, město lásky, těsně před
Vánoci, umělci, sníh a kavárničky – prostě čistá romantika! A vyrazí
tam se sestrou! Jenže ta raději zůstane se svým přítelem. Prostě
děs. Jean-Luc se nedávno rozešel s přítelkyní a musí dodělat
fotograﬁcký projekt do školy. A tak není nadšený vyhlídkou, že se
bude muset starat o americkou turistku, kterou mu dohodil jeho
kamarád. Ale v určitém
kama
okamžiku při dlouhém
okam
běžná cena: 269 Kč
putování Paříží si Serena 219 Kč
putov
240 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
Jean-Luc uvědomí,
a Jean
měkká vazba, od 12 let
protiklady se přitahují.
že pro

Ruby Redfortová: Podívej se mi do očí

Lauren
Child

Co byste dělali, kdyby vám bylo třináct a tajná organizace by vám
nabídla, abyste se stali jejich odborníky na šifry? Zpanikařili byste?
Řekli to všem svým kamarádům? Nebo byste dokázali držet jazyk
za zuby? Průměrné dítě by si asi nevědělo rady, ale Ruby
Redfortová naštěstí není průměrná dívka. Nic ji nerozhodí. Je
super chytrá, vždycky v klidu a dokáže držet jazyk za zuby za všech
okolností. To si alespoň
okol
myslí. Ale zvládne to
mysl
běžná cena: 289 Kč
234 Kč
doopravdy?
doop
312 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
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pevná vazba, od 10 let

Teen zóna

Noc, kdy padaly hvězdy

Radka
Zadinová

Diana se po dvouměsíčním pobytu v sanatoriu vrací na rodinný
ranč. Má ale dojem, že tam nikoho nepoznává. A nepoznává ani
sama sebe. Jak se má vyrovnat s tím, že o všechno přišla? Dokáže
ještě někdy milovat? Adeptů je hned několik. Libor, kterého táta
přijal na výpomoc, tajemný Fantom, který jí píše na Facebooku.
Anebo brigádník Matt, v jehož očích se asi
a utopí… Diana se musí
postavit strachu, že
posta
běžná cena: 249 Kč
nemůže nikomu věřit.
nemů
199 Kč
256 stran, 124 × 196 mm
Může ale důvěřovat
cena KMČ
pevná vazba, od 12 let
sama sobě?

Romain
Rolland

Petr a Lucie

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

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
104 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, od 12 let

Sarah
J. Maasová

Dvůr trnů a růží - box

Když devatenáctiletá lovkyně Feyre zabije v lese vlka, zaútočí na ni
podivný tvor. Odvleče ji do svého doupěte, které se ukáže být
jiným světem. Tam zjišťuje, že tajemným únoscem je jedna
z nesmrtelných bytostí, které kdysi vládly světu. Nenávist se
postupně mění v lásku. Feyre čeká těžký úkol – musí přijít
na způsob, jak zachránit tajuplný svět i svého únosce.

714 Kč
cena KMČ

běžná cena: 890 Kč
1 824 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, od 12 let
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Pro šikovné ruce

288 nejkrásnějších zvířecích omalovánek
BOX

Roztomilí pejsci, půvabní ptáci, okouzlující motýli
a oblíbení domácí mazlíčci – všechna tato zvířata,
která už netrpělivě čekají na vybarvení, najdete v boxu.
Připravte si různobarevné pastelky nebo ﬁxy a můžete
se pustit do práce. Odměnou pro vás budou jedinečné
kousky, které určitě nikde nepotkáte. Díky
perforovaným stránkám si zdařilé obrázky snadno
vytrhnete a můžete je vystavit nebo darovat.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
288 stran, 224 × 224 mm
pro děti od 7 let

Kateřina
Svozilová

Mláďátka - omalovánky

V této knížce najdete spoustu nejroztomilejších
zvířecích mláďat. Ať už je to koťátko, jehňátko, hříbě
či káčátko, jediný pohled na ně ve vás vyvolá blažený
úsměv a… chuť je vybarvit. Zásobte se proto
různobarevnými pastelkami nebo ﬁxy, opusťte zažité
představy a tradiční barevné kombinace a zkuste
zvířátko vybarvit tak, jak to cítíte. Odměnou pro vás
budou unikátní kousky, které určitě nikde nepotkáte.

119 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 149 Kč
72 stran, 224 × 224 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Pro šikovné ruce

Nejkrásnější zvířata
Fantastická sbírka zvířat čeká, abyste jim vdechli život
a vytvořili tak nádherné, barevné a působivé obrazy,
kterými můžete udělat radost sami sobě nebo druhým!
Od majestátních divokých šelem až po „plyšáky“ zvířecí
říše, přes ptáky, obyvatelé lesů či savan, tropické ryby,
to vše a mnohé další na vás čeká v této knize.
Postupujte
kn
e
podle čísel nebo se nechte
po
te
běžná cena: 169 Kč
unášet jen svou vlastní
un
139 Kč
64 stran, 220 × 280 mm
fantazií. Vytvořte
fa
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
impozantní portréty zvířat!
im
t!

Šperky nejen z korálků

Alena
Grimmichová

Pokud se rády zdobíte vlastnoručně vyrobenými šperky, ale
chtěli byste si vyzkoušet jejich tvorbu i z jiných materiálů, nežž
jsou jen klasické korálky, je tato pestrobarevná výtvarná kniha
h určena
č
právě pro vás. Nebojte se pustit se do výroby originálních módních
doplňků (náušnice, náhrdelníky, brože, sponky, náramky a přívěšky)
také ze samotvrdnoucí hmoty, plsti, mechové gumy, textilu, drátů, skla,
papíru nebo dokonce
papír
opravdu netradičního
z opra
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
šperkařského materiálu,
šperk
104 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ
jako jjsou kávovarové
pevná vazba, pro děti od 10 let
kapsle.
kapsl

Milý módní deníčku

kolektiv

Otevři kreativní módní deník, do něhož můžeš
zaznamenávat své postřehy, vyšperkovat pomocí
něj svůj vkus, a stát se tak prvotřídním módním guru.
Lep, kresli, dopisuj, pozoruj a inovuj. Tento deník
představuje tvoji osobní zásobárnu inspirace, která
tě prostřednictvím více než padesáti úkolů a zadání
vyvede za zaběhlých
vyve
kolejí a otevře ti
kolej
běžná cena: 249 Kč
fascinující svět módních 199 Kč
fasci
160 stran, 167 × 220 mm
cena KMČ
možností.
možn
měkká vazba, pro děti od 10 let
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Pro malé vědce
Pavla
Šmikmátorová

Nic nežije bez chemie

Zajímáte-li se o svět chemie a chcete se o něm
dozvědět více, je tento pracovní sešit určen právě
pro vás. Každá z 5 kapitol obsahuje 6 kreslených
chemických zajímavostí, které spojuje společné
téma – chemici, prvky, chemie kolem nás, chemické
„nej“ a pokusy. Abyste to však neměli jednoduché,
k odhalení chemického tajemství je třeba správně
rozlousknout 2 až 3
raﬁnované rébusy.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Velká kniha mladého technika

Radek
Chajda

Velká kniha mladého technika přináší spoustu
zajímavostí ze světa strojů a přístrojů, pohledů
do jejich historie i aktuálních žhavých novinek.
Na své si přijdou příznivci mechanismů na všechny
možné způsoby, kteří vyzkoušejí své konstruktérské
schopnosti při výrobě funkčních modelů. Obrázkové
testy proklepnou technický cit budoucích inženýrů.
Knihu úspěšného autora Radka Chajdy musí mít
ve své knihovničce nejen každýý nadějný
j ý mladýý
technik,
ale potěší
odrostlejší
i odrostlejš
technické
nadšence.

319 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 399 Kč
256 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 11 let

Pro rodiče

Odemykání dětského potenciálu

Kateřina
Novotná

Knižní zpracování kurzů a seminářů pro rodiče, děti a studenty,
které vedou světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou
Katkou Novotnou, vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají.
Odhalíte, proč je důležité pomoct dětem objevit skryté talenty a jak
je můžete z pozice rodičů podpořit v rozvíjení jejich silných stránek,
abyy jje začali efektivně využívat.
yužívat. V životě,
životě ve studiu a později
práci.
i v pr

299 Kč
cena KMČ

Specifické poruchy učení

běžná cena: 369 Kč
280 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, od 18 let

kolektiv

Alice
Trojanová

Statistiky ukazují, že se ve třídách učí bezmála 5 % žáků se
speciﬁckými poruchami učení, přičteme-li skupinu žáků, jejichž obtíže
jsou mírnějšího charakteru, dostaneme se až na 10 %. Mezi hlavní
poruchy patří dyslexie, porucha čtenářských dovedností, dysgraﬁe,
porucha písemných dovedností, a dysortograﬁe, porucha písemného
projevu. Tipy, které vám v knize nabízíme, napomohou práci s dětmi
dospívajícími a naznačí,
i dosp
kudy má smysl ubírat se
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
při jejich
jej vzdělávání
248 stran, 170 × 243 mm
cena KMČ
výchově.
i každodenní
každ
měkká vazba, od 18 let

Puberta

Jan Uwe-Rogger

Alice
Trojanová

Jak se z našich dětí stávají dospělí? Jak poskytnout oporu a budovat
vzájemný vztah? Jak dopřát volnost, ale zároveň nastavit mantinely?
A jak se vyhnout konﬂiktům v rodinném životě? Autor sympatickým
způsobem odpovídá na tyto a mnohé další otázky a dokládá
příklady z praxe. Puberta je obtížným obdobím, a ačkoli je nedílnou
součástí lidského života, bývá zkrátka někdy nad síly všech
zúčastněných. Jenže
zúčas
právě v této chvíli by
běžná cena: 349 Kč
rodiče neměli kapitulovat,
t, 279 Kč
248 stran, 170 × 243 mm
cena KMČ
je právě nyní
role rodičů
ro
měkká vazba, od 18 let
obzvláště důležitá!
obzvlá

Vánoce 2018 43

Pro dospělé

Železnice v srdci Evropy

Josef
Schrötter

Bohuslav
Fultner

Kulaté výročí založení Československa
je spojeno s dalším významným
milníkem, a to vznikem státních drah,
které hrály důležitou roli v rozvoji nově
vzniklé republiky. Tato výpravná kniha
se stovkami nádherných ilustrací bude
e
vaším průvodcem stoletou historií naší
ašíí
železnice – od jejich počátků až do
dnešních dnů. Seznámíte se
s vývojem lokomotiv i s legendárnímii
vlaky. Dozvíte se, jak se v průběhu
doby měnily stejnokroje, jak se
vyvíjelo řízení
říze železnice i jak vznikaly
železniční uzly.
nové železn

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
176 stran, 210 × 285 mm
pevná vazba, od 12 let

Eva
Francová

Sladkosti ze Svatojánu

Máte rádi sladkosti? A chcete mlsat zdravě?
Vyzkoušejte některý z více než stovky originálních
receptů na dezerty, které neobsahují téměř žádný
cukr a zároveň skvěle chutnají. Jsou totiž plné
dobrot, jako jsou ořechy, ovoce nebo chutná
semínka. Vyzkoušejte třeba třešňový koláč s tofu,
velikonočního beránka s jablečným pyré nebo
borůvkový koláč s kakaovým máslem. Všechny
recepty jsou veganské a nenajdete
v nich bílý rraﬁnovaný cukr.
iž vyšlo:

J

Kuchařka
ze Svatojánu
BOX

799 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, od 12 let
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cena KMČ

běžná cena: 999 Kč
40mm
1 080 stran, 170 × 240
mm
pevná vazba, od 12 let

Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Vánoce 2018
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Jak si objednat z nabídky katalogu KMČ?
•
•
•
•

v objednávce označte vybrané tituly
vyplňte čitelně všechny kontaktní údaje
dejte podepsat rodičům
odevzdejte ve škole svému důvěrníkovi KMČ (paní učitelce /panu učiteli) dle jeho pokynů

Titul

288 nejkrásnějších zvířecích omalovánek
BOX
Bajky barda Beedleho – ilustrované vydání
Co se děje v mraveništi
Časožrout a jiná superstrašidla
České pohádky
České pověsti
České pověsti pro malé děti 2
České pověsti pro malé děti 2 (audiokniha
pro děti)
Deník malého Minecrafťáka BOX 1–5
Deník malého poseroutky (audio 1–4 BOX)
Deník malého poseroutky 11 – Všechna
sláva
Deník malého poseroutky 12 – Výprava za
teplem
Deník malého poseroutky 13 – Radosti zimy
Deník malého poseroutky 5 (audiokniha)
Deník malého poseroutky 6 (audiokniha)
Deník malého poseroutky BOX 1–10
DESETIMINUTOVKY. Koncovky
podstatných a přídavných jmen
DESETIMINUTOVKY. Násobilka
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku
s podmětem
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena
DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova
Děvčátko Momo a ukradený čas
Divočarka: Zkouška ohněm
Dobrý večer, dobrou noc
Dusty: Kamarádi navždy
Dusty: V nebezpečí
Dusty: Vrať se domů!

Cena
KMČ (Kč)

239 Kč
399 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
219 Kč
199 Kč
159 Kč
999 Kč
549 Kč
184 Kč
184 Kč
184 Kč
184 Kč
184 Kč
1 199 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
199 Kč
199 Kč
319 Kč
184 Kč
184 Kč
184 Kč

Počet
kusů

Všechny vámi objednané knihy i ostatní
produkty obdržíte prostřednictvím
důvěrníka. S případnými reklamacemi se
prosím obracejte na svého důvěrníka KMČ.
Cena
KMČ (Kč)

Titul

Dvůr trnů a růží – box
Elena: Letní rozhodnutí
Elena: Mračna nad turnajem
Elena: Přes všechny překážky
Emily Vichrná a hrad v mlze
Emily Vichrná a příšera z hlubin
Emily Vichrná a rybí ocas
Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
Emoji oﬁciální kniha samolepek
Equinus, neživý hřebec – Beast Quest (20)
Ester Ledecká -Zimní zázrak
Evropa, náš domov
Fortnite Battle Royale: Neoﬁciální
příručka bojovníka
Fortnite Battle Royale: Pokčilé bojové
taktiky
Garﬁeld záchranářem
Harry Potter a Kámen mudrců –
ilustrované vydání
Harry Potter a Tajemná komnata –
ilustrované vydání
Harry Potter a vězeň z Azkabanu –
ilustrované vydání
Harry Potter box 1–7
Hravá logopedie
Chata v Jezerní kotlině
Jmenuju se Martin
Jogínci sportují
Kde domov můj: Příběh hymny
Kdo k sobě patří
Konec rodu Slavníkovců
Kouzelný jednorožec: Tajemná proměna
Kovářské pohádky

otoč

Počet
kusů

714 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
184 Kč
139 Kč
234 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
359 Kč
359 Kč
359 Kč
1 299 Kč
159 Kč
309 Kč
264 Kč
119 Kč
184 Kč
79 Kč
139 Kč
159 Kč
239 Kč
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Objednávka
Titul

Krtek a autíčko
Kuba nechce číst
Kuchařka ze Svatojánu BOX
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
LEGO® Disney Princezny: Záhadná zahrada
LEGO® NINJAGO: Pronásledování
LEGO®DC Super Heroes: Kniha superhrdinů
Louskáček a já
Lovci mamutů
Malý princ – Malá obrazová kniha
Maxim Habanec: Život je skejt
Město v noci
Miluju koně
Milý módní deníčku
Minecrafťák architekt – Úžasné stavby
krok za krokem
Mise: Zachraň planetu
Mláďátka – omalovánky
Monster High deníčky 3 – Lagoona Blueová
Můj (nový) vlastní deník malého poseroutky
Nejfake – 10 let pod maskou
Nejkrásnější ﬁlmové pohádky
Nejkrásnější zvířata
Největší fotbalové skandály
Nezbedníci
Než přijde Ježíšek
Nic nežije bez chemie
Noc, kdy padaly hvězdy
O zvědavém telátku a bázlivém hříbátku
Obrazy z Nového zákona Další příběhy
(audiokniha pro děti)
Odemykání dětského potenciálu
Oslík Šedé kopýtko
Paleček
Petr a Lucie
Pohádky o vlkovi – Dětské divadélko
s loutkami
Poklad dobrodružných příběhů
Polibek v Paříži
Princezna bílých tygrů
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia –
český jazyk
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia –
matematika
Puberta
Ranč Stříbrný poník: Bublina

46 Klub mladých čtenářů Albatros

Cena
KMČ (Kč)

179 Kč
129 Kč
799 Kč
139 Kč
319 Kč
159 Kč
239 Kč
199 Kč
264 Kč
479 Kč
279 Kč
199 Kč
239 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
119 Kč
199 Kč
159 Kč
89 Kč
279 Kč
139 Kč
239 Kč
144 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
299 Kč
159 Kč
79 Kč
159 Kč
239 Kč
239 Kč
219 Kč
159 Kč
299 Kč
299 Kč
159 Kč
159 Kč
279 Kč
139 Kč

Počet
kusů

Titul

Ranč Stříbrný poník: Hvězda
Roblox – Encyklopedie postav
Rubik’s – Hlavolamy pro děti
Ruby Redfortová: Podívej se mi do očí
Seš divnej
Sladkosti ze Svatojánu
Soﬁin svět
Speciﬁcké poruchy učení
Srdce mluví
Star Wars – Atlas bytostí a tvorů
Statečný Zeb
Svět pavouků a hmyzu
Světový atlas zvířat
Šarlota a vysněný kůň 1: Nejtajnější přání
Šarlota a vysněný kůň 2: Nebezpečí
v jízdárně
Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host
Škola hry na zobcovou ﬂétnu
Šperky nejen z korálků
Tatínku, ta se ti povedla
Ten vánoční čas + CD
Top Gear – Stig už zase řídí
Válka s mloky
Van Goghova hvězdná noc
Vánoce
Vánoce v Bullerbynu (audiokniha pro děti)
Vánoční hrátky pro šikuly
Vánoční hrátky pro šikuly 2
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
(audiokniha pro děti)
Velká kniha mladého technika
Velký vánoční betlém Vojtěcha Kubašty
Vinnetou – Poslední výstřel
Vše o hasičích
Vybarvovací atlas světa
Výprava za diamantovým mečem (omnibus)
Vzpoura mozků 3: Odysseus komiks
Winston: Velká školní loupež
Winx Adventure Series – Jarní slavnost (1)
Zábavný průvodce sluneční soustavou
Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Zlobilky
Zlobilky (audiokniha pro děti)
Ztracený šíp
Zvířata ve skutečné velikosti
Železnice v srdci Evropy
Celkem

Cena
KMČ (Kč)

139 Kč
359 Kč
184 Kč
234 Kč
159 Kč
239 Kč
219 Kč
199 Kč
239 Kč
399 Kč
159 Kč
319 Kč
399 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
239 Kč
159 Kč
319 Kč
239 Kč
159 Kč
399 Kč
279 Kč
199 Kč
119 Kč
139 Kč
144 Kč
144 Kč
319 Kč
219 Kč
299 Kč
219 Kč
299 Kč
479 Kč
264 Kč
184 Kč
139 Kč
279 Kč
239 Kč
144 Kč
159 Kč
199 Kč
279 Kč
319 Kč

Počet
kusů

Co letí

Star Wars - Atlas bytostí a tvorů
kolektiv

Wookieeové, wampy, Weequayové; Bithové, banthy
a blurrgové; porgové, purgillové a Pau’ani; toto je ten
pravý průvodce pro fanoušky Star Wars! V této
ucelené sbírce najdete vše, co chcete znát o kultuře,
dějinách i legendách bytostí a tvorů z celé galaxie.

399 Kč
cena KMČ

Nejfake - 10 let pod maskou

běžná cena: 499 Kč
160 stran, 245 × 300 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Nejfake

Už 10 let vystupuji na internetu jako Nejfake, ale můj
příběh nebyl nikdy kompletní. Teprve až nyní můžete
díky této knize získat poslední část mozaiky a pochopit,
kým Nejfake doopravdy je. Mohl jsem o tom natočit
video, mohl jsem napsat status na sociální síť, mohl
jsem nahrát fotku na Instagram bez šátku… Ale já se
rozhodl pro knihu. Knihu, která je tak trochu jiná než
ostatní. Nejen že poznáte
náte
můj příběh, ale ten
obyčejný papír
můžete díky svojí
představivosti
představivo
přeměnit v něco
jedinečného.
jedinečného

89 Kč
cena KMČ

běžná cena: 110 Kč
112 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let
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Martin
Carev

Jmenuju Se Martin

Sledujete všechny ty lidi na sociálních sítích a říkáte
si, jak to dělají, že jsou pořád na cestách? Tak já vám
to prozradím a poradím vám tipy a triky, jak
procestovat celý svět! Povyprávím vám o všech svých
dobrodružstvích, od úplných cestovatelských začátků
až po ty nejsilnější zážitky. Cesty stopem, potápění se
žraloky i africké safari. Prozradím detaily ze svých
cest, které jsem nikdy nesdílel, a ukážu vám,
že cestovat nebylo
y nikdyy jednodušší!
jednodušší!

264 Kč
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
224 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Maxim Habanec: Život je skejt

Maxim
Habanec

Vítej ve světě skateboardingu a seznam se s českým
profesionálním riderem! Nejpopulárnější
a nejuznávanější skejťák v Česku vzpomíná
na historky z dětství, své začátky i nesnadnou cestu
za splněním svého snu. Max Habanec se s tebou
podělí nejen o vtipné historky, ale také tě provede
světem skateboardingu a vznikem svých projektů.
Zároveň prozradí tipy a rady, jak správně začít
s ježděním a jak zvládnout i ty největší výzvy.

279 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 349 Kč
248 stran, 165 × 220 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

