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Co je tvým úkolem?
Pošli nám správné odpovědi na našich 5 otázek do 30. září 2019 e-mailem
na adresu soutezkmc@albatrosmedia.cz. Nezapomeň uvést své jméno,
třídu a adresu školy. Vyhrají tři z Vás, jejichž e-mail nám dorazí jako 100.,
200. a 300. v pořadí. Každou e-mailovou adresu zařadíme do soutěže jen
jednou. Ostatní odpovědi zaslané ze stejné adresy vyřadíme. Vítěze vyhlásíme do 10. října 2019 na www.kmc.cz.

Vyh raj í

5 otázek:
Tentokrát jsou otázky mimořádně záludné, takže odpovědi na ně zjistí jen skuteční pátrači a znalci.
1. V katalogu najdete jednu knihu od autora, který napsal také slavnou dětskou knihu o ﬁlozoﬁi Soﬁin svět.
Napiš jméno tohoto autora a název jeho knihy, která je
v tomto katalogu.
2. V knize Bankovkovi vystupují tyto postavy: Karel,
Ámos, Ema, Boženka a František. Víte, podle kterých
skutečných historických osobností se jmenují a proč?
Napište ke každému křestnímu jménu příjmení osobnosti, podle které jsou postavy v knížce pojmenovány.

tři z Vá s!
3. 17. listopadu 2019 oslavíme 30. výročí Sametové revoluce. Napiš název knížky z tohoto katalogu, ze které
se dozvíš, jak Sametová revoluce probíhala. Připiš
jednou nebo dvěma větami, proč tehdy v roce 1989
chtěli lidé v Československu změnu, co jim před revolucí vadilo.
4. Napiš názvy tří knih z tohoto katalogu, které ilustroval
Zdeněk Burian. A k nim připiš ještě dvě další knihy od
tohoto ilustrátora, které v tomto katalogu nejsou.
5. Napiš název knížky, ze které je ilustrace na obálce tohoto katalogu. Knížku najdeš v tomto katalogu.

Vydává: Albatros Media a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 261 397 282, vychází: 5× ročně;
distribuce: Albatros Media a. s., Tisk: Europrint, a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR E 19424,
Obálka: Illustrations © Mila
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi

Objednávání z tohoto katalogu je možné pouze prostřednictvím školy a důvěrníků Klubu mladých čtenářů Albatros.

www.kmc.cz

Rostík.z
NEW!

Nový interaktivní web

Kampaň realizována
za finanční podpory

určený především pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších novinek.
Autorkou postaviček, jež webem provázejí,
je ilustrátorka Galina Miklínová.

K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

ROSTEME S KNIHOU

www.facebook.com/
rostemesknihou

Tip Albatrosu

Dinosaurium - pro mladší čtenáře

Lily
Murrayová
Chris
Wormell

Vítáme vás v Dinosauriu. Máme
otevřeno, kdykoli se vám zachce. Toto muzeum
vás přenese o miliony let zpátky v čase a objevíte
v něm ta nejdivočejší a největší suchozemská
zvířata, jaká kdy existovala: dinosaury. Kde žil
T-rex? Čím se živil brachiosaurus? Uměli dinosauři
plavat a létat? A proč vyhynuli? Račte vstoupit,
království dinosaurů se tentokrát speciálně pro
mladší čtenáře otevírá v celé své kráse.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
80 stran, 190 × 245 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let

Vyšlo také:

399 Kč

399 Kč

Animalium
Planetarium
Příběh života
Dinosaurium

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 499 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

běžná
ěžná cena: 499 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

vána
pory

399 Kč

219 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 499 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

běžná
ěžná cena: 269 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let
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Pro nejmenší

Kutálí se ze dvora

Darina
Krygielová

Lidová říkadla a rýmy s návodnými texty na podporu cvičení dospělé
osoby s dítětem. V leporelu plném
m veselých obrázků
obráz najdou děti říkadla,
která znají z mateřské školy nebo
běžná cena: 129 Kč
kurzu plavání. Jde o říkadla,
104 Kč 14 stran,
240 × 160 mm,
u kterých děti cvičí a procvičují
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
pohyb i jemnou motoriku.

Lev a jeho kamarádi

Michal
Černík

Rudolf
Lukeš

V tomto prostorovém leporelu od Rudolfa Lukeše
se seznámíte se zvyky a zvláštnostmi lva, bizona,
hada nebo klokana. Krátké vtipné básničky
představí nejmenším čtenářům zvířátka
139 Kč
cena KMČ
jak domácí, tak exotická. Tuto kouzelnou
běžná cena: 169 Kč
bě
knížku bude chtít vaše dítě číst znovu
stra 164 × 185 mm,
12 stran,
a znovu!
leporelo, pro děti od 2 let

V lese

Christine
Henkelová

Velké hledací leporelo. Tentokrát se zvědavé děti dozvědí mnoho
o lese. Kam se schoval ježek? Jaká zvířata žijí pod zemí a čím se živí?
Co dělá veverka v zimě? V lese je
e
toho tolik k pozorování! Knížka je
e
běžná cena: 249 Kč
199 Kč 16 stran,
výzvou k dalšímu hledání…
235 × 315 mm,
cena KMČ

Domeček plný kamarádů
Děti milují, když si při čtení mohou i hrát.
Další ze série prostorových knih s pohyblivými
mechanismy je k tomu jako
stvořená. Kouzelné ilustrace
199 Kč
světoznámého výtvarníka
cena KMČ
Vojtěcha Kubašty ožívají dětem
přímo před očima.

4 Klub mladých čtenářů Albatros

leporelo, pro děti od 3 let

Vojtěch
Kubašta

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm,
leporelo, pro děti od 3 let

Pro nejmenší

Josef Lada Dětem

Josef Lada,
Jaroslav Seifert,
ek Hrubínn
František

Josef
Lada

Lidová říkadla, bajky, autorovy vzpomínky na
dětství strávené v malebné středočeské vesničce
Hrusice, které doplňují verše J. Seiferta
a F. Hrubína. A především spousta kouzelných
Ladových obrázků s neopakovatelnou
atmosférou. Veselá knížka
atmo
a plná zvířátek
svérázných postaviček
a své
potěší malé i velké.
potěš
269 Kč

28 %
Mimořádná sleva
2019)

cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
304 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

(platí do 30. 10.

Kouzelný herbář skřítka Bolhoje

Radomír
Socha
Andrea
Popprová

Lesní skřítkové jsou různí, najdou se mezi nimi
i vzteklouni, bručouni, zvědavci či posměváčci. Ale jen
jeden umí léčit bolístky a smutky – od toho má i své
jméno Bolhoj. Tenhle skřítek má sice knihu kouzel, ale
častěji připravuje své léčivé lektvary, masti a čaje podle
herbáře. Každý, kdo navštívil jeho chaloupku u starého
dubu, odešel s medicínou
u
dobrou radou. A protože
i dobr
běžná cena: 269 Kč
Bolhoj není lakomý, nabízí
Bolho
zí 199 Kč
184 stran, 163 × 238 mm,
cena KMČ
atlas léčivých bylin,
malý a
pevná vazba, pro děti od 6 let
stromů a keřů i vám.
strom

26 %
Mimořádná sleva
2019)
(platí do 30. 10.

Včelař

Laurie
Krebs

Valeria
Cis

Včelaření je krásné a prastaré řemeslo. Knížka Včelař
jej dětem přibližuje v příběhu chlapce a jeho
dědečka, který je ve své obci známý právě jako pan
Včelař. Děti díky knížce získají mnoho poznatků
o životě
živo včel, získávání medu a obohatí svůj slovník
mnoho výrazů spojených s péčí o tyto
o mn
nenahraditelné zástupce
nena
hmyzí říše. A navíc –
hmyz
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
uvnitř najdou recept na
40 stran, 240 × 240 mm,
výborné medové mufﬁny, cena KMČ
výbor
pevná vazba, pro děti od 4 let
které si mohou upéct!
Podzim 2019
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Pracovní listy zdarma
z
ke stažení na www.kmc.c

První čtení

Václav
Čtvrtek

Kotě z Kocourkova

Marcela
Walterová

Asi už jste se také mnohokrát přesvědčili, že být chytrý, bystrý
a vtipný se v životě vyplácí. Na to postupně přišli i jezevec, opička,
medvěd, husa, myška, kotě a další hrdinové této hravé knížky.
Stálo je to sice úsilí, sem tam odřenou tlapku, natlučený čumáček,
ztratili při tom nějaké to pírko či chloupek, ale nakonec nelitovali.
Až si přečtete jejich veselé příhody, sami zjistíte, jak je důležité mít
ﬁlipa
lip – a že vám určitě nechybí!

129 Kč
cena KMČ

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

Také jako audiokniha:
Kotě z Kocourkova
(audiokniha pro děti)

129 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 159 Kč

Chobotem sem, chobotem tam

Ivona
Březinová
Alena
Schulz

Jednoho dne dojde v kabinetě přírodopisu
k podivuhodné události – obživne tam mamutí mládě. Nečekaný
objev se podaří čtveřici kamarádů a ti se hned rozhodnou se
o mamutka postarat. Ale kam ho schovat? Míša, Nina, Vládík a Teo
mají plnou hlavu starostí, zato mamutík se má čile k světu. Jak to
všechno dopadne? Bavte se a luštěte s přiloženým pracovním
sešitem. Pro toho, kdo
sešit
pěkně přečetl knížku,
pěkn
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
bude hračka!
to bu
72 stran, 160 × 195 mm,

S vloženým
pracovním sešitem

cena KMČ

Johana s dlouhýma nohama

pevná vazba, pro děti od 6 let

Petra
Braunová

Jiří
Bernard

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

%
Mimořádná sleva 30
9)
(platí do 30. 10. 201
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125 Kč
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč
80 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Druhé čtení

Příšerní nezbedníci

Martina
Drijverová

Markéta
Vydrová

Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden
zásadně nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále
nakukoval, kam neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal
a tamti dva snad neumějí ani chodit – jeden dupe
a druhý do všeho jen kope. Ovšem ti ostatní nejsou
o nic lepší. Ale na každého jednou dojde – zlobit se
opravdu nevyplácí!

Také jako audiokniha:
PPříšerní nezbedníci

154 Kč
cena KMČ

159 Kč

běžná cena: 189 Kč
88 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 7 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč

Ať jsou velcí zase malí

Barbora
Vajsejtlová

Alena
Schulzová

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

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
112 stran, 160 × 195 mm,
pevná vazba, pro děti od 2 let
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Pohádky

Mach a Šebestová ve škole

Miloš
Macourek

Adolf
Born

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

199 Kč
cena KMČ

O záhadném semínku

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 235 × 235 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Barbora
Vajsejtlová

Jana
Doubková

Myslíte, že na zahradě je nuda? Velký omyl! Pod zemí i nad zemí to
totiž žije! Přesvědčí vás o tom nová pohádková knížka oblíbené
autorky Báry Vajsejtlové. Chcete vědět, co se nakonec vyklubalo ze
záhadného semínka, jak to dopadlo s nafoukaným rajčetem,
marnivou cuketou nebo okurkou, která nechtěla, aby skončilo
léto? Tak hurá na zahradu!

239 Kč
cena KMČ

Bubáci a hastrmani

běžná cena: 299 Kč
88 stran, 185 × 227 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Josef
Lada

Veselé vyprávění o hastrmanu Brčálovi
a strašidlu Mulisákovi a o jejich radostech i starostech
s výchovou potomků – Pulce a Bubáčka. Oba otcové by
už chtěli po pár set letech poctivého řemesla na odpočinek,
ale synkům se do učení dvakrát nechce, a stále vyhledávají jiné
kratochvíle a zábavu…

159 Kč
cena KMČ

8 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
128 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pro předškoláky

Logopedická cvičení

Ivana
Novotná

Martin
Kučera

Koncem předškolního období má být dítě schopno se souvisle,
správně a srozumitelně vyjadřovat a dorozumívat s dětmi
i dospělými. Proto je důležité věnovat náležitou pozornost péči
o správnou výslovnost a výraznost řeči a usilovat o to, aby děti
dosáhly před vstupem do základní školy správné výslovnosti všech
hlásek. Tato bohatě ilustrovaná
trovaná kniha vám
vá nabízí širokou škálu
různorodých cvičení,
různo
běžná cena: 169 Kč
která tomuto cíli
139 Kč
64 stran, 210 × 297 mm,
napomohou.
napo
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 4 let

Pracovní sešit pro chytré děti

Małgorzata
Ceremuga

Téměř 220 stran úkolů a činností pro děti od tří do sedmi let.
Probouzejí dětskou zvídavost, samostatnost, zodpovědnost
a empatii. Spočívají v pozorování přirozeného světa, v rozvíjení
koordinace ruka–oko, ve zlepšování koncentrace a kreativního řešení
problémů, v rozvoji pracovních dovedností a spolupráce ve skupině.
Publikace byla doplněna o tipy a rady pro rodiče, díky kterým se
naučí základy Montessorii
pedagogiky. Úlohy v tomto
pedag
o
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
sešitě mohou děti řešit
224 stran, 210 × 270 mm,
cena KMČ
samostatně nebo
samo
měkká vazba, pro děti od 3 let
rodičů.
s podporou
pod

I hračky si chtějí hrát

Ivona
Březinová

Tereza
Ščerbová

Tato knížka je určena pro společné čtení rodičů a dětí,
jak ostatně napovídá název edice. Děti se s rodiči či
prarodiči při čtení střídají. Upevní tak své rozvíjející se
čtenářské dovednosti a zároveň si společně užijí
spoustu zábavy! I hračky si chtějí hrát je prvním titulem
m
v této nové edici.

239 Kč
NÉ ČTENÍ
EDICE SPOLEČ

cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 185 × 227 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let
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Znáte z filmu a televize

Aladin

Příběh podle
stejnojmenného
hraného filmu

Aladin je obyčejný kluk z ulice rušného města
sta Agrabahu.
Agrabahu Se svým
nerozlučným kamarádem opičákem jménem Abu žije ze dne na den.
Jednoho dne však potká krásnou princeznu Jasmínu a život se mu
převrátí vzhůru nohama. Aladina si všimne vezír Džafar, který baží
po vládě nad Agrabahem. Vezme ho k Jeskyni zázraků a rozkáže mu,
aby z ní přinesl starou lampu.
a džin v ní zakletý
mpu. Lampa je kouzelná
k
musí svému pánovi splnitt
běžná cena: 299 Kč
Když lampa
tři přání.
př
239 Kč
96 stran, 205 × 285 mm,
připadne Aladinovi,
připa
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
pohádkové dobrodružstvíí
pohá
může začít!

Jak vycvičit draka - Celý příběh o mně
a Bezzubkovi
Mladý Viking Škyťák vypráví
o tom, co všechno prožil
s milovaným drakem Bezzubkou.
Nechte se oslnit příběhem
slavné ﬁlmové trilogie
slavn
draka!
Jak vycvičit
v

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 210 × 250 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let

SpongeBob režisérem
Zátiším Bikin se rozléhá „Kamera,
klapka, jedeme!“, protože
SpongeBob v kalhotách tu právě
natáčí svůj první ﬁlm. Kdo se stane
jeho hlavní hvězdou?

159 Kč
cena KMČ

10 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 145 × 205 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Znáte z filmu a televize

Terčin zvířecí svět

Svatava
Šenková

Yvetta
Voráčová

Terka je dvanáctiletá slečna, která
si bez zvířecích kamarádů život
nedokáže představit. A tak jsou
obyvateli jejího pokojíčku psí
chundeláč Quido a chameleon
Karel. Když se ale jednoho dne
dostanou oba do problémů díky její
chovatelské chybě, Terka si
uvědomí, že zvířata tady přece
nejsou jen pro naši zábavu, ale
měli bychom
o nich taky něco
y
vědět, aby sse i jim dobře žilo. Terčin
zvířecí svět, který znáte i z TV cyklu,
přináší zvířecí
v každé kapitole
kap
detektivku,,
tutorial
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
a výpravu
184 stran, 205 × 236 mm,
do domácí cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 7 let
divočiny.

Bankovkovi

Postavy z českých
bankovek v akci!

Michaela
Knéblová

Pavel
Koutský

Oblíbený zábavně vzdělávací pořad České televize pro děti vysvětluje základní pojmy ze světa
ﬁnancí. Průvodci jsou postavy z bankovek Karel, Ámos, Ema, Boženka a František –
spolubydlící v bytě pronajatém od vlídného domácího pana Tomáše. Vtipné scénky
z ﬁnančních karambolů této partičky potrhlých přátel pomohou seznámit se s problematikou
správného zacházení s ﬁnancemi a ﬁnančními produkty a nyní vycházejí i na knižních
stránkách.

234 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč
80 stran, 240 × 165 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Příběhy

Půlnoční kocourek

Sonja
Danowski

Výjimečně propracované ilustrace autorky Sonji
Danowski doprovází dojemný příběh o pomoci
zvířatům, o dobrém skutku a přátelství. Hrdinou
příběhu je chlapec Toník, který má nade všechno
na světě rád kočky. Pro dobročinnou tombolu
v místním útulku obětuje všechna svá plyš
plyšová
zvířátka a jeho dobrý
zvířá
běžná cena: 229 Kč
skutek se mu nečekaně
skute
184 Kč
40 stran, 210 × 273 mm,
vrátí…
vrátí
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 4 let

Pascal
Conicella

Teo a Leonie: Tajemství Černých zemí
Naši dobrodruzi se ocitnou v Karibském moři
přímo uprostřed námořní bitvy pirátů a přeplují
Atlantský oceán s korzárem Thomasem Tewem.
Najdou na konci své plavby klíč k cestování
Na
časem?
čas

Fantastická ce
199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 220 × 220 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

sta časem

Vyšlo také:
Teo a Leonie:
Úsvit času

199 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
48 stran

Strážkyně krystalů: Nezbedné víly
Další díl dobrodružných příběhů plných fantazie,
tajemství a čarovných světů, kde lidé mohou komunikovat
s jednorožci, tygry, draky i jinými tvory.

Strážkyně krystalů: Poslední drak
Strážkyně krystalů: Slzy mořských panen

139 Kč
cena KMČ

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

12 Klub mladých čtenářů Albatros

Jess
Blacková
Celeste
Hulmeová

Vyšlo také:

129 Kč

129 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
88 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
80 stran

Příběhy

Poklad z Atlantidy

Agnieszka
Stelmaszyková

Jacek
Pasternak

Slunce, zlatý písek a smaragdové moře… Ach! Prázdniny v Řecku
jsou opravdu báječné! A Anička s Barťasem se znovu vydávají za
dobrodružstvím. Starý domorodý rybář je přesvědčen, že podivná
gema, kterou Barťas našel, je jednou z pečetí, které je třeba
k nalezení pokladu. Může být tato legenda pravdivá?

Pátrání v zaprášených
knihách, záhadných
komnatách a hrobkách,
o kterých nikdy nikdo
neslyšel, začíná.

219 Kč
cena KMČ

Ztraceni v čase

běžná cena: 269 Kč
240 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, pro děti od 9 let

Petra
Braunová

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

159 Kč
cena KMČ

A oceán byl naší oblohou

běžná cena: 199 Kč
136 stran, 114 × 194 mm,
pevná vazba, pro děti od 9 let

Patrick
Ness

Nový nádherně ilustrovaný román Patricka Nesse je variací na
knihu Bílá velryba. Hlavní hrdinkou je velryba Batšeba, která spolu
s ostatními velrybami narazí na minci s iniciálami T. W. Vedoucí
hejna Alexandra se domnívá, že je tak nejobávanější lidský
námořník Toby Wick vyzývá k souboji. Podle Batšeby to však
nemůže být pravda. Toby Wick je přece mýtus, který si velryby
vymyslely. Je možné, abyy
vymy
lidé
je nenávidění
nen
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
přemohli v boji?
přem
160 stran, 170 × 243 mm,
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 10 let
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Pro holky

Divočarka: Pomsta chiméry

Lene
Kaaberbolová

Chiméra ztratila křídla a spolu s nimi snad i svou moc. Jenže na jak
dlouho? Když Klára začne znenadání prožívat kritické okamžiky
neznámých zvířat, začíná být jasné, že zlovolné Chiméry ještě není
konec. Klára se spolu s Kahlou vydává na dobrodružnou cestu do
tajuplného lesa a zjistí, že právě odvaha a přátelství mohou
dokázat zázraky.

Pokračování magické
fantasy prodané
do více než 17 zemí
světa.

199 Kč
cena KMČ

Týnin ostrov: Nejlepší reportáž

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let

Belinda
Murrellová

Po přestěhování na druhý konec světa si Týna zvyká na nové
prostředí a začíná ostrov Kira považovat za svůj domov. Dokonce
se učí surfovat! Když se školní knihovnice rozhodne založit školní
časopis, pro který hledá šikovné reportéry, nastane hotové
pozdvižení. Kamarádky Týna, Meg, Kája ani Ceci u toho nesmějí
chybět! O čem ale budou psát, když má každá úplně jiné zájmy?

184 Kč
cena KMČ

Winx Friendship Series 2

běžná cena: 229 Kč
192 stran, 145 × 205 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Iginio
Strafﬁ

Neznámý hacker odhalí na Vílochatu nejžhavější tajemství Winx!
Když se mu tajemný detektiv vydá po stopách, požádá o pomoc
Tecnu. Víla se okamžitě pustí do pátrání a její kamarádky nesmějí
chybět. Vyšetřování ale odhalí tajemství a Tecnu začne trápit
hrozivé podezření. Překonají Winx pochybnosti a nedorozumění?

139 Kč
cena KMČ

14 Klub mladých čtenářů Albatros

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

Pro holky

Emily Vichrná a zrádný vodopád

Liz
Kesslerová

Emily se s Aaronem a Shonou vydává na prázdniny k moři a doufá,
že tentokrát ji nečeká vůbec žádné dobrodružství. Chce si prostě
jen užít prázdniny se svými kamarády. To se ale změní, když na
jednom z ostrovů objeví vodopád, za kterým se skrývá utajená
vesnice místních obyvatel. Ti věří, že jedině Emily s Aaronem jim
mohou pomoct odvrátit zkázu jejich ostrova, jak praví dávné
proroctví. Emily s Aaronem se tak vydávají najít bájného obra…
proro
Podaří se jim ostrov zachránit?
Poda

184 Kč
cena KMČ

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

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
216; 200; 192 stran

Cena za jeden díl

Již vyšlo:
- Emily Vichrná a rybí ocas
- Emily Vichrná a příšera z hlubin
ub n
- Emily Vichrná a hrad v mlze!
e!
- Emily Vichrná a tajemství
mořské sirény
- Emily Vichrná a země
půlnočního slunce
- Emily Vichrná a loď
zt
ztracených duší

184 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 229 Kč
264; 264, 272 stran

Cena za jeden díl

Otoč a změň: Móda - Vytvoř a vybarvi
Felicity
French

úžasné modely

S otáčecími módními omalovánkami si můžeš udělat
vlastní úplně nové modely. Stačí, když otočíš část
listu, a hned máš super kombinaci hlavy, těla
a nohou, jaká by tě ani ve snu nenapadla. Vybarvi si
svůj model, spojuj a vytvářej další a další. Zadní
části stránek můžeš použít pro svoje vlastní nápady.
Nakresli si svoje postavy a navrhni pro ně zajímavé
modely oblečení.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 210 × 240 mm,
krouž. vazba, pro děti od 3 let
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Dobrodružství

dláním
S vlčí silou a odho
proti temnému zlu.

Luna

Élodie
Tirel

Luna je mladičká stříbrná elfka, která vyrůstala ve smečce vlků.
Když nepřátelští bojovníci, temní elfové, pobijí její adoptivní rodinu,
objeví v sobě dříve netušenou schopnost ovládat tajemnou energii.
Luně se tak podaří utéct z nebezpečí a ukryje se u svého učitele,
který jí poodhalí podivné okolnosti jejího narození. Při hledání své
skutečné rodiny se setkává
elfem Darkanem a jejich
skute
ává s temným el
životy se osudově
běžná cena: 269 Kč
propletou…
propl
219 Kč
cena KMČ

Správná pětka a únosci

240 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, pro děti od 11 let

Enid
Blytonová

Bohumil
Fencl

Do Kirrinské chalupy přibyl nový obyvatel. Strýček Quentin spolu
s dalšími vědci pracuje na novém vynálezu. O vynález má ale
zájem i někdo jiný, kdo to je? Podaří se mu unést Bertu, která se
převlékne za chlapce, aby se před únosci skryla? Nakonec se jim
přece jen podaří jednu dívku, která vypadá jako chlapec, unést.
Jenže Berta to není…

154 Kč
cena KMČ

Záhada dračího klíče

běžná cena: 189 Kč
144 stran, 130 × 200 mm,
pevná vazba, pro děti od 9 let

Petr Hugo
Šlik

Petr
Morkes

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

Závěrečný díl
oblíbené série
z Klárova.
16 Klub mladých čtenářů Albatros

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let

Dobrodružství

Max Helsing a Třináctá kletba

Curtis
Jobling

Na první pohled je Max úplně
obyčejný školák. V noci však
odhodlaně bojuje s příšerami všeho
druhu. Neobvyklý dárek v podobě
upíří kletby je ale velkým soustem
i pro něj: čas neúprosně utíká,
a pokud spolu s nejlepší
kamarádkou Syd, počítačovým
géniem Wingem, nejpodivnějším
psem na světě a spřátelenými
monstryy nestihne zlomit prokletí
zákeřného Vendemeiera, bude to
konec nejen pro něj, ale
znamenat k
i pro celý svět!
sv

239 Kč
T
S VĚT OVÝ BES

SELLER

cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
312 stran, 145 × 205 mm,
měkká vazba, pro děti od 9 let

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola

První díl nové série
od autorky bestselleru
Projekt pes.

Lucie
Mila
Spolužačky Báru, Míšu
Hlavinková
a Elu, která se do města
zrovna přistěhovala, dá jednoho dne
dohromady Fabiola, kočka jejich
osamělé sousedky, paní Ládvíkové.
A to z jednoho prostého důvodu:
chce, aby jí holky pomohly vyřešit
dávnou záhadu, která paní
Ládvíkovou už dlouho trápí.
ápí. Při
společném pátrání se
toho dozvědí hodně
nejen o naší
naš nedávné
minulosti, ale
a hlavně
Zjistí,
o sobě samých.
sam
nich skrývá
kolik se v n
ý
důvtipu
běžná cena: 249 Kč
a odvahy…

199 Kč
cena KMČ

120 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Dětská klasika

Velké Boříkovy lapálie

Vojtěch
Steklač

Adolf
Born

Souborné vydání knih Boříkovy lapálie, Boříkovy lapálie – Kniha
druhá a Nové Boříkovy lapálie. Příběhy všech tří částí jsou čtivé,
hemží se jednoduchými a rychlými dialogy, vtipnými prohozy,
klukovským jazykem i situační
26
komikou.
Mimořádná sleva
(platí do 30. 10. 2019)

Všechny
Boříkovy lapálie
v jedné knize!

199 Kč
cena KMČ

Ronja, dcera loupežníka

%

běžná cena: 269 Kč
416 stran, 140 × 200 mm,
pevná vazba, pro děti od 9 let

Astrid
Lindgrenová

Barbora
Kyšková

Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že vedví rozťala prastarý
hrad, se narodila Ronja, dcera hradního vládce. Odtrženou část hned
obsadil na smrt znepřátelený rod lupiče Borky. A co čert nechtěl,
Borkův syn Birk se brzy spřátelil právě s Ronjou. Co všechno poté
následovalo a co spolu prožili, prozrazuje toto vyprávění z dávných
dob. Příběh, který se odehrává v panenské přírodě a v divokém lese,
obývaném zvěří,
obýva
nelítostnými větrnicemi,
nelíto
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
bludičkami, skřítky
bludič
168 stran, 163 × 238 mm,
cena KMČ
šedivíky a čumbrky,
šediv
pevná vazba, pro děti od 12 let
se čte jedním dechem.

Nové Mikulášovy patálie - Sváteční oběd
Nové příběhy dnešní školáky
René
Jean-Jacques
Goscinny
Sempé
zaujmou stejně jako generaci
jejich rodičů, kteří si oblíbili Mikulášovy patálie, a budou jim blízcí
i Mikulášovi kamarádi – tlustý Vendelín, co musí věčně něco jíst,
silák Albín, který rád rozdává rány do nosu, Viktorín, který má
píšťalku a otce policejního strážníka, Augustýn, který by nejraději
ostatním jen šéfoval, ale
ostat
mazánek paní učitelky
i maz
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
Celestýn.
Celes
144 stran, 205 × 144 mm,
cena KMČ

18 Klub mladých čtenářů Albatros

pevná vazba, pro děti od 9 let

Dobrodružná klasika

Robinson Crusoe

Daniel
Defoe

Zdeněk
Burian

Slavný román Daniela Defoa býval často považován za knihu pro děti
příliš těžkou a nesrozumitelnou. Od jeho vzniku byly napsány mnohé
verze pro mládež, v nichž se původní obsah do jisté míry stírá.
Převyprávění spisovatele Františka Novotného se tak stalo doslova
novodobou klasikou. Přibližuje čtenářům ničím nepřikrášlenou
postavu Robinsona – Robina,
bina, inspirovanou
inspirovano původním hrdinou s jeho
dobrými i špatnými
dobrý
běžná cena: 279 Kč
vlastnostmi.
vlast
209 Kč

25 %
Mimořádná sleva
2019)

cena KMČ

208 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 12 let

(platí do 30. 10.

Dvacet tisíc mil pod mořem

Ondřej Neff,
Jules Verne
Zdeněk
Burian

Jde bezpochyby o jeden z nejúspěšnějších románů
Julese Verna, který je stále živý díky tajuplné postavě kapitána
Nema. Znalec a sběratel verneovek Ondřej Neff příběh nově
převyprávěl, takže je přístupný a atraktivní i pro současného
čtenáře. Ozdobou knihy jsou ilustrace a kvaše Zdeňka Buriana,
které nádherně podtrhují exotickou a dobrodružnou notu tohoto
příběhu.
příbě

224 Kč
cena KMČ

Klub Lysek

běžná cena: 279 Kč
208 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let

Arthur
Ransome

Zdeněk
Burian

Dva naši známí hrdinové – sourozenci Dick a Dorotka Callumovi –
vyrazí o velikonočních prázdninách do Norfolku na východě Anglie.
Ve spletité síti řek a kanálů se chtějí naučit plachtit stejně dobře
jako Vlaštovky a Amazonky. A když se seznámí s dětmi z Klubu
Lysek, opravdové dobrodružství začíná. Děti z klubu totiž chrání
hnízdící lysky a další vzácné ptáky v rozmanité říční krajině,
záhy zjistí, že to není
ale zá
vůbec jednoduchý úkol.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
304 stran, 163 × 238 mm,
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Poznáváme svět

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů
o zvířatech

Maja
Säfströmová

• Věděli jste, že chobotnice má tři srdce?
• Že pštros neumí couvat?
• Že včely nikdy nespí?
• Nebo že se tučňáci smějí, když je někdo lechtá?
• Tato a mnohá další fascinující fakta ze zvířecí říše
podaná s vtipem
a lehkostí najdete
v bohatě
ilustrované knížce
ilustrovan
populární
od populá
švédské
umělkyně.
umělkyně
ě
ě.

239 Kč
cena KMČ

Zvířecí říše

běžná cena: 299 Kč
120 stran, 150 × 190 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Kelsey
Oseidová

Co má rypouš sloní společného
s leopardem? A co páv s krocanem,
nebo dokonce outloň s gorilou?
Kniha Zvířecí říše oslavuje
obrovskou rozmanitost království
zvířat. Popisy nejvýraznějších
zástupců jednotlivých skupin
živočichů v ní ožívají v nádherných
ilustracích, díky nimž můžeme
překvapeně sledovat, kolik
roztodivných barev zvířata mají
a jak moc sse mohou lišit velikostí
Vstupte
a svými vlastnostmi.
vla
a poznejte živočichy
do zvířecí říše
ř
Země!
planety Zem

279 Kč
cena KMČ

20 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 349 Kč
80 stran, 240 × 300 mm,
pevná vazba, pro děti od 6 let

Poznáváme svět

Obrázky z českých dějin a pověstí
Jiří Černý
Jiří
Znáte historii svého
a Pavel Zátka
Kalousek
národa? Pojďte si
připomenout, jak to bylo s praotcem Čechem, Karlem IV.
nebo v době vzniku Československé republiky. Kniha
pobaví krátkými texty i veselými obrázky. Oblíbené
obrázkové seriály přinášejí hravé, humorné, ale i velmi
výstižné zpracování.
yšlo také:
Obrázky z dějin

V

Obrázky

zeměpisných
ý dějin
d j
objevů
j
(aa výletů)
ý
z československých

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
168 stran, 163 × 238 mm,
m,
pevná
vazba, pro děti od 9 let
p

Malované dějiny
py
Evropy

184 Kč

219 Kč

239 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 229 Kč
pevná vazba,
pro děti od 9 let

běžná
ěžná cena: 269 Kč
pevná vazba,
pro děti od 9 let

běžná
ěžná cena: 299 Kč
pevná vazba,
pro děti od 9 let

Kosti

Jules
Howard

Chervelle
Fryer

Jak je možné, že zvířata dovedou běhat, skákat
a létat? Jak plavou, hrabou nebo koušou? Jak se jejich
těla během dlouhých let vývoje uzpůsobila? Najděte
odpovědi na všechny své otázky. Kniha Kosti vezme
všechny čtenáře na jedinečnou cestu mapující historii
vývoje koster celé zvířecí říše. Okouzlující ilustrace
Chervelle Fryerové a fascinující texty zooložky Jules
Howardové
poskytují
provokativní
pohled na
anatomické rysy
některých
nejzajímavějších
z nejzajímav
h
tvorů na světě.
svě

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
112 stran, 241 × 302 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Poznáváme svět

Encyklopedie zvířat pro malé čtenáře
Tomáš
Na Zemi žije obrovské množství
Tůma
živočichů. Tato encyklopedie ti
pomůže seznámit se s podobou alespoň několika
stovek těch nejznámějších a nejzajímavějších tvorů
z celého světa: hlodavců, kopytníků, primátů, šelem,
kytovců, ptáků, ryb, paryb, obojživelníků, plazů, hmyzu
a dalších skupin zvířat. Navíc ti každé zvíře pomůže
p
zařadit do patřičné
é
skupiny. Nádherné
é
barevné ilustrace
a jednoduchý text
dělají z této knihy
nezbytného
užitečného
a užitečnéh
pomocníka
a
každého
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
malého
48 stran, 270 × 380 mm,
cena KMČ
čtenáře.
pevná vazba, pro děti od 6 let

Já a svět -

Zábavná infografika pro děti

Mireia
Trius

I z obyčejného příběhu se toho můžete hodně
dozvědět. Eliška vypráví o svém životě v České
republice, její povídání ale doplňují barevné
a názorné infograﬁky. Díky nim se malí čtenáři
dozvědí, jak žijí děti jinde na světě, a budou se s nimi
moct srovnat. Zároveň se nenásilnou, hravou formou
naučí číst grafy a diagramy.

239 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 299 Kč
64 stran, 240 × 300 mm,
pevná vazba, pro děti od 8 let

Pro milovníky jednorožců

Miluju jednorožce

kolektiv

Objevte úžasný svět jednorožců! Zjistěte,
jakou sladkost mají jednorožci nejradši,
pojmenujte si magickou jednorožčí
kamarádku a projeďte se na jejím hřbetě.
S knihou plnou samolepek, která je stejně
kouzelná jako jednorožci samotní, se
nebudete nudit ani
nebu
vteřinku.
vteři
139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
32 stran, 235 × 305 mm,
měkká vazba, pro děti od 3 let

Justýnka a asistenční jednorožec
Léna
Kateřina
Justýnka je docela obyčejná holčička,
Brauner
Maďarková
které ale dočista chybí fantazie. Svět
vidí docela nudně, šedivě, úplně bez nápadu. Naštěstí se jí
dostane pomoci od asistenčního jednorožce Huberta. Ten ji
za pouhých šest dní naučí věci kolem sebe vidět úplně jinak –
najednou je svět kolem ní barevný, plný dobrodružství a zážitků.
najed

Také jako audiokniha:

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
96 stran, 240 × 320 mm,
pevná
p
vazba, pro děti od 9 let

Justýnka a asistenční jednorožec 219 Kč
(audiokniha pro děti) cena KMČ
běžná
ěžná cena: 269 Kč

Jednorožci - relaxační omalovánky

kolektiv

Nádherní a vznešení jednorožci, mytická stvoření zahalená
tajemstvím, jsou považováni za symbol síly, čistoty, krásy
a panenství. Tyto relaxační omalovánky přinesou radost i praktické
k i ké
využití dětem i dospělým všech věkových skupin. Ať už malujete pro
radost, potřebujete se uvolnit po školním či pracovním dni, nebo
hledáte sami sebe, vybarvování vám kromě příjemně strávených
přinese mnohá
chvil p
pozitiva. Je prokázáno,
poziti
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
malování
že relaxační
rel
64 stran, 210 × 297 mm,
odbourává stres, uvolňuje
odbou
e cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
napětí a tvořivost.
napět
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Svět PC her

Deník malého Minecrafťáka 6

Cube
Kid

Minuse ani Alizée ani ve snu nenapadlo, že by se
na své cestě za Věčnou kovárnou mohli setkat se
svými kamarády. I je vyslal starosta na zvláštní
misi… Jde tu totiž o čas. Zdá se, že Ten Bez Očí
shromažďuje velkou armádu a chystá rozhodující
útok. Minus se mu společně
přáteli musí
útok
ečně se svými př
postavit a dokázat, že
posta
běžná cena: 299 Kč
jsou skvělými bojovníky, 239 Kč
296 stran, 145 × 205 mm,
které se svět
na kt
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let
Minecraftu může
Mine
spolehnout.
spole

Minecrafťák architekt 2

Megan
Miller

S druhým dílem úspěšné příručky pro všechny stavitele Minecrafťák
architekt 2 posunete svoje stavby na úplně novou úroveň. Najdete
v ní spoustu praktických rad a tipů na vylepšení všech typů staveb
a nespočet stavebních prvků pro inspiraci. S touto knihou dokážete
svým stavbám vdechnout život, přidat k nim realistické detaily
a ccelkově zlepšit svoje stavební dovednosti.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 167 × 225 mm,
m
měkká
vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také:

Minecrafťák architekt

běžná
ěžná cena: 249 Kč
128 stran

Plants vs. Zombies - Explozivní houba
Paul Tobin,
Cvok Dave, jeho chytrá neteř Patrice, známý
Jacob Chabot
rošťák Nate a samozřejmě všechny rostliny jsou
tentokrát postaveni před „Zombossův tajný plán, jak vybudovat
armádu zombie v podzemí a poté pohltit celé městečko!“.
Zachránit je může jen vzácná explozivní houba. Při jejím hledání
pomáhá dobrodruhům prasopes Twister, zatímco Zomboss spřádá
intriky a rozjíždí jednu
lest zza druhou. Podaří se
e
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
nakonec městečko
nakon
88 stran, 152 × 228 mm,
cena KMČ
zachránit?
zachr
měkká vazba, pro děti od 8 let
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Svět PC her

Roblox - Kniha avatarů se samolepkami
Vytvořte si s pomocí různých
samolepek originální avatary pro
širokou škálu oblíbených robloxových
her! Se stovkami samolepek
a tuctem úžasných scenerií není nic,
co byy vaše představivost nemohla
vytvořit!
vytvo

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
24 stran, 245 × 300 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Roblox - Nejlepší RPG hry
Nejlepší RPG hry ze světa Robloxu vás zavedou
na dobrodružnou cestu na nebezpečné
i záhadné ostrovy, do kouzelného království
víl i do metropole, jež je domovem
superhrdinů. Knížka je plná užitečných faktů,
tipů a triků, ale také exkluzivních rozhovorů
tvůrci her. Ať už si
s tvůr
vyberete kteroukoli roli,
vyber
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
tato oﬁ
o ciální příručka
96 stran, 148 × 210 mm,
cena KMČ
bude vaším nezbytným
pevná vazba, pro děti od 8 let
společníkem.
spole

APEX Legends: Neoficiální příručka pro hráče
Jason
V příručce pro hráče Apex Legends najdete ty nejlepší
R. Rich
strategie a tipy od zkušeného hráče, které v jiné knize
nenajdete. Naučte se vše od naprostých základů až po pokročilé
a ověřené strategie průzkumu, přežití a boje. Příručka je plná
barevných obrázků ze hry, které vám pomohou zlepšit rating,
ovládnout arzenál a poznat všechna zákoutí mapy Kings Canyon,
ať už hrajete na PC,
Xboxu,, nebo Playstationu.
Xboxu
y
.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 203 × 254 mm,
měkká vazba, pro děti od 9 let
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Pro milovníky zvířat

Šarlota a vysněný kůň 5: Jsme přece kamarádi!
Nele
Šarlota rozhodně nejásá nadšením, když zjistí, že její
Neuhausová
kdysi nejlepší kamarádka Dorka má jet s nimi na
dovolenou na Noirmoutier. Vždyť už spolu skoro ani nemluvily!
Ovšem pak zapůsobí kouzlo francouzského ostrova: úžasné vyjížďky
po pláži a mezi slanisky znovu utuží staré přátelství. To však zcela
znenadání dostává nové trhliny. Šarlotu vvšak zaměstnávají i jiné
problémy a po dovolené
běžná cena: 229 Kč
si do Německa přiváží
184 Kč
248 stran, 145 × 205 mm,
nečekaný přírůstek…
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let

V edici Šarlota a vysněný kůň již vyšlo: • Nejtajnější přání
•

Nebezpečí v jízdárně
• Nečekaný host
• Prvníní láska

159 Kč

159 Kč

159 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

běžná
ěžná cena: 199 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

běžná
ěžná cena: 199 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

běžná
ěžná cena: 229 Kč
pevná vazba,
pro děti od 8 let

Míša a její malí pacienti - Promoklé kotě
Aniela
Míša jede se svými rodiči na
Cholewińska-Szkolik
výlet do hor za kamarády, kteří
Agnieszka
bydlí na salaši a mají stádo
Filipowska
oveček. Když jedna z nich beze
stopy zmizí, je na Míše, aby ji vypátrala. Stejně tak
musí pomoct promoklému kocourkovi, když je dědeček
veterinář na dovolené. Dokáže si Míša poradit a jaké
nebezpečí číhá na osamělé labutí mládě v parku?

V edici Míša a její malí
pacienti již vyšlo:

• Veterinářka z Lipové kliniky
• Nečekaní hosté

Krásné barevné ilustrace
na každé straně

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 195 × 240 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let
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139 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
pevná vazba,
pro děti od 5 let

běžná
ěžná cena: 169 Kč
pevná vazba,
pro děti od 5 let

Pro milovníky zvířat

Ať žijí štěňata: Bářin velký den

Susan
Hughesová

Katka, Mája a Gábina dostaly speciální úkol. Teta Jana je požádala,
aby cvičily Báru, čtyřměsíční štěně bernského salašnického psa, které
se brzy zúčastní své první výstavy. Děvčata brala Báru do parku, kde
s ní trénovala jednoduché povely. Seznámila se tam s Robertem
a jezevčíkem Baxterem. Baxter je úžasný! Zato cvičit Báru není tak
snadné, jak se zdálo. Katka
ka je otrávená a vyčítá novým kamarádům,
že štěně
ště rozptylují. Podaří
běžná cena: 199 Kč
Báru připravit na první 159 Kč
se Bá
96 stran, 145 × 205 mm,
opravdovou soutěž?
oprav
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let

Nemocnice pro zvířátka: Záchrana koťátek
Lucy
Amélie, velká milovnice zvířat, prožívá nelehké období.
Danielsová
Rodiče se rozcházejí a ona se musí s maminkou
přestěhovat k babičce. Zpočátku je z toho smutná, dokud nezjistí, že
ve vesničce se nachází Archa pro zvířátka, veterinární klinika, kde se
lékaři starají o všechna možná zvířata v nouzi. Když Amélie se svým
novým kamarádem Samem objeví čerstvě narozená opuštěná
koťátka, je odhodlaná
koťát
pomoct jim za každou
pomo
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
cenu.
160 stran, 145 × 205 mm,
cena KMČ

Vlček trosečníkem

pevná vazba, pro děti od 8 let

Jan
Andersen

Pejsek, kterého si většina lidí plete s vlkem, přijíždí na ostrov
na prázdniny. Hned první den však jeho pán onemocní tak těžce, že
musí být vrtulníkem převezen zpět na pevninu. V nastalém zmatku
si na pejska nikdo ani nevzpomene, a ten tak zůstává na ostrově
zcela opuštěný. Ať se vydá kamkoli, odevšad ho vyhánějí. Navíc ho
čekají potíže s místním psem Chundeláčem. Když však Vlček potká
dvě děti, Emmu a Leona,
všechno se obrátí
všec
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
lepšímu. Teď už jen
k lep
160 stran, 145 × 205 mm,
cena KMČ
najít ztraceného pána!
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Pro milovníky zvířat

Volání divočiny (3): Kouřová hora

Erin
Hunterová

Od Velkého Medvědího jezera se nesourodá medvědí skupinka
vydává dál, odhodlaná najít místo, kde by bylo dost prostoru
i potravy pro všechny. A pokud možno žádné ploché tváře a jejich
řvoucí ohnivá zvířata. Jenže brzy mezi medvědy vypuknou první
neshody a zdá se, že ne všem členům výpravy je souzeno ji
dokončit… Obzvlášť kdyžž je čeká přechod
přecho přes nebezpečnou
tajemnou Kouřovou
a taje
běžná cena: 249 Kč
horu, opředenou mnoha 199 Kč
horu
256 stran, 145 × 205 mm,
strašlivými legendami…
straš
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 9 let

Kočičí válečníci (6): Nejtemnější hodina
Erin
Po tragické smrti Modré hvězdy se vůdcem
Hunterová
Hromového klanu stává Ohnivous – nyní Ohnivý
měsíc. Záhy je donucen postavit se čelem svému osudu, když jeho
nepřítel Dráp přivede celý les na pokraj hrozivé smrtící bitvy.
Pochopí Ohnivý měsíc, co znamená tajemné proroctví, které
vyslovila Modrá hvězda? Zvládne ochránit nejen svůj klan, ale
i celý les? Nenechte si
velkolepé ﬁnále
ujít ve
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
populární série Kočičí
popul
312 stran, 145 × 205 mm,
cena KMČ
válečníci!
váleč
měkká
m
vazba, pro čtenáře od 9 let

Zákon smečky: Soumrak (5) - Vyhnanství
Erin
Věrná fena Bouře, která usilovně hledala zrádce,
Hunterová
jenž vnáší do smečky chaos a strach, se ocitá
v osamění. Smečka ji vyloučila ze svých řad a Bouře se teď musí
vydat na cestu za jedinými druhy, kterým může skutečně
důvěřovat: za Bellou a Šípem. Cesta je plná nástrah v podobě lidí,
vodítkových psů a smečky vlků. Touha najít místo, kam by konečně
mohla patřit, jí ale
pomáhá všechny
pomá
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
překážky překonat.
překá
240 stran, 145 × 205 mm,
cena KMČ
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měkká vazba, pro děti od 9 let

Pro malé fotbalisty

Zápisník fotbalisty

Stanislav
Bejda

Trénuj jako profík! Fotbalový kouč Standa Bejda, mistr
světa v malém fotbalu, připravil zápisník, ve kterém
můžeš sledovat svůj pokrok. Můžeš do něj
zaznamenávat vybrané důležité statistiky, naučí tě
vhodné tréninkové a životosprávné návyky a poskytuje
cenné rady pro tvoji fotbalovou
alovou kariéru. Navíc v něm
najdeš unikátní fotbalové
najde
é
běžná cena: 149 Kč
výzvy, za které dostanešš 119 Kč
výzvy
128 stran, 148 × 210 mm,
speciální kartičky!
spec
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let

Cristiano Ronaldo

Zoltán
Bodnár

Cristiano Ronaldo, rodák z ostrova Madeira,
vyrůstal v chudé rodině. Jako dítě neměl ani
pořádný míč, kopal si jen s hadrovým balonem. Díky talentu a píli
se však neustále zlepšoval a po čase o něj projevily zájem velké kluby.
A tím započala jeho cesta, která vedla z malého ostrova až do Realu
Madrid.

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 190 × 220 mm,
pevná vazba, pro děti od 7 let

Přečti si skutečné
příběhy slavných
fotbalistů.

Lionel Messi

Zoltán
Bodnár

V zemi jménem Argentina se jednoho červnového
dne roku 1987 narodil malý chlapeček. Když mu
byly čtyři roky, dostal k narozeninám od své milované babičky fotbalový
míč. A tento dárek mu navždy změnil život. Od té doby toužil po
jediném – hrát fotbal každý den a stát se výborným fotbalistou. Ten
malýý klučina se jmenoval Lionel Messi a dnes je jedním z nejlepších
hráčů všech dob. Pojďte si
přečíst jeho příběh,
přečí
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
poznejte jeho rodinu
pozne
48 stran, 190 × 220 mm,
cena KMČ
seznamte se s jeho
a sez
pevná vazba, pro děti od 7 let
úspěchy.
úspěc
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Vtipy
Ptá se malá zebra velké zebry: „Mami, proč
máme tolik pruhů?“
Velká zebra odpoví: „Čím víc pruhů, tím víc Adidas.“
Tento vtip nám poslala Jana Drápalíková
Přijdou stonožky do obuvi a malá prosí: „Mami,
nekupuj mi zase šněrovací!“
Tento vtip nám poslala Jana Drápalíková

„To jsou pomeranče.“
„Tak mi z nich navažte 5 kg a zabalte každý kus
zvlášť.“ Prodavač znovu nic na podivné přání
chlapa neřekl.
„A to černé je co?“
Prodavač se rozčílil: „Na to ani nemyslete, to je
mák…!“
Tento vtip nám poslal Dominik Sládeček

Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením?
Ve škole sedíš, ale nevíš za co…
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková

Sedí to za stromem a lítají z toho třísky. Co je to?
Pinocchio si holí nohy.
Tento vtip nám poslal Vojtěch Weber

Koupají se dva kluci v řece.
„Brr! Ty jo, ta voda je studená!“
„Taky bych sem nelezl, kdyby nám to třídní
nezakázal.“
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková

Schoval se opravdu dokonale. Ani Google ho
nenašel.
Tento vtip nám poslal Vojtěch Weber

Ve škole: „Řekni mi, Honzíku, kolik nohou má
blecha?“
„Propánajána, paní učitelko, vaše problémy
bych chtěl mít.“
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková
Pravda o rodičích: Když jsi malý, naučí tě chodit
a mluvit. A potom chtějí, abys seděl doma a byl
zticha.
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková
Baví se dva zahrádkáři:
„Víš, že když budeš hezky mluvit k rostlinám, tak
ti rychleji porostou?“
„Vážně? Tak já jdu na zahradu urazit plevel!“
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková
Baví se dva: „Prý tě vyhodili ze zoo.“
„Hm, byl jsem asi moc pomalej. Ráno takhle
vstanu a jdu krmit. Otevřu klec a frnk, frnk…
Obě želvy zdrhly.“
Tento vtip nám poslala Sára Řezníčková
Přijde pán do zeleniny a ptá se prodavače:
„To žluté je co?“
„To jsou banány,“ odpoví prodavač.
„Tak mi dejte 3 kg a každý kus prosím zvlášť
zabalit.“
Prodavač vyhověl podivnému přání a nic neříkal.
„A to oranžové je co?“

„Jak se cítíte v nových brýlích?“
„Výborně. Najednou potkávám spoustu
známých, které jsem neviděl celé roky.“
Tento vtip nám poslala Johana Chalupová
„Pánové já jsem geniální?!“
„Jak to?“
„Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do
tří let, a já ho složil za rok!!!“
Tento vtip nám poslal Martin Slezák
Potkají se dva domorodci a jeden má na hlavě
bouli. Druhý se ho ptá, co dělal, a on odpoví:
„No, vyrobil jsem si nový bumerang – a ten starý
jsem zahodil.“
Tento vtip nám poslal Martin Slezák
Jede pan Novák po dálnici a poslouchá rádio.
Z něj se ozve: „Po dálnici jede nějaký šílenec
v protisměru.“
Pan Novák si říká: „Kdyby jenom jeden, ale oni
všichni!“
Tento vtip nám poslala Míša Hysková
Říká jeden soused druhému: „Ty máš takovou
hubenou šerednou krávu, a přitom ti dává pořád
víc mléka než ta moje krásná tlusťoučká! Jak to
děláš?“
„Jednoduše, každé ráno ji podrbu na hlavě
a zeptám se jí: Tak co budeme zítra dávat?
Mléko, nebo hovězí?“
Tento vtip nám poslala Míša Hysková

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

LEGO0 NINJAGO0: Obránci městečka Ninjago
R

R

Je čas vydat se na další skvělou nindžovskou misi ve fascinujícím světě LEGO® NINJAGO®.
Následuj Lovce draků a pomoz mu najít všechny rozdíly mezi vzrušujícími scénami. Když
dokončíš všechny tři úrovně obtížnosti, Lovci draků tě přijmou do řad svých odvážných členů!

KU

OBSAHUJE MINIFIGUR

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 288 × 205 mm,
měkká vazba, pro děti od 5 let

Obsahuje minifigurku Rona Weasleyho s Prašivkou
TM

LEGO0 Harry Potter : Oficiální ročenka 2020
R

Oslav další rok v bradavické škole čar a kouzel
společně s Harrym a jeho kamarády! V této skvělé
knížce aktivit, která je přímo napěchovaná
hlavolamy a rébusy, za jejichž vyřešení by se
nemusela stydět ani taková hlavička, jako je
Hermiona, nalezneš také miniﬁgurku Rona
připomeneš si některá
a přip
dobrodružství slavné
z dob
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
trojice. Další rok totiž
trojic
64 stran, 216 × 285 mm,
cena KMČ
přináší nové nástrahy,
přiná
pevná vazba, pro děti od 6 let
které je potřeba překonat.
t.

Obsahuje pohyblivou ministavebnici
TM

LEGO0Disney Princezna : Oficiální ročenka 2020
R

Připrav se vyrazit vstříc báječnému kouzelnému dobrodružství v téhle
Ročence LEGO® Disney Pricezna™! Najdeš v ní zábavné aktivity,
komiksy i zajímavý příběh. Sestav ministavebnici s hravým králíčkem,
navštiv Popelku v jejím úchvatném zámku, zjisti, kdo je Aurořin
nejlepší přítel, pomoz Mulan trénovat a mnoho dalšího. Celý svět
LEGO Disney Princezna™ čeká jen na to, až ho pořádně prozkoumáš!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 216 × 285 mm,
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Hrátky s vy jmenovanými slovy

Eva
Mrázková
Jan
Šenkyřík

Hrátky s vyjmenovanými slovy nás zvou nejen
k procvičení pravopisu, ale také na malou poznávací cestu po naší
zemi. S dvojicí kamarádů, Katkou a Adamem, se vydejme na výlet,
kde nás na začátku každého putování uvítá malá cestovní hádanka
a pak už jen budeme hrát a třeba se i trochu prát s úkoly na
doplňování. Procvičíme si vyjmenovaná slova
slo a navštívíme Lipno,
Prahu, Vysoké Mýto,
Prahu
běžná cena: 199 Kč
Teplice nebo třeba
Teplic
159 Kč
96 stran, 170 × 243 mm,
Špindlerův Mlýn.
Špind
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 9 let

Destrukční učebnice češtiny

František
Brož

Potřebuješ si zopakovat a procvičit češtinu? Nebaví tě klasické
učebnice? Potom je Destrukční učebnice češtiny určena právě
tobě! Knížka obsahuje 30 kapitol nabitých nejdůležitějšími
poznatky z mluvnice, nápaditými úlohami, spoustou zajímavostí
a hlavně – destrukčními úkoly! Při jejich plnění dáš zabrat nejen
svým mozkovým závitům, ale i samotné knížce. Ale to nevadí,
přesně to je jejím
přesn
posláním!
poslá

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 170 × 243 mm,
krouž. vazba, pro děti od 9 let

MIluše
Jirušková

Procvičujeme i/y

Aleš
Čuma

Publikace je určena žákům, kteří mají obtíže při doplňování
a určování samohlásek i/y. Seznámíte se s metodou barevného
třídění souhlásek, která pomůže pochopit princip správného
určování i/y ve vyjmenovaných slovech, v podstatných
a přídavných jménech i ve slovesech. Kapitola věnovaná psaní
vyjmenovaných slov obsahuje názorné ilustrace, které fungují jako
mnemotechnické
mnem
pomůcky.
pomů

219 Kč
cena KMČ

32 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 170 × 243 mm,
krouž. vazba, pro děti od 7 let

Zábavné učení

DESETIMINUTOVKY. Vy jmenovaná slova
Eva
Jan
Co tam jenom napsat, když s měkkým I
Mrázková
Šenkyřík
to vypadá divně, ale s tvrdým Y ještě
hůř? Pokud nejste na dlouhé řeči, ale spíš na pořádný hardcore
trénink ve snaze vylepšit si známky nebo prostě písemný projev
obecně, jste tu správně. Čeká vás spousta materiálu na procvičení
vyjmenovaných slov. A tak si vyberte jeden list, vytrhněte ho a vyplňte
třeba v tramvaji. Deset minut. Hotovo.

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 170 × 243 mm,
měkká
m
vazba, pro děti od 8 let

V edici DESETIMINUTOVKY vyšlo také:

• Chemie
• Shoda přísudku
• Koncovky podstatných s podmětem
• Velká a malá písmena
a přídavných jmen
• Násobilka
• Zlomky

119 Kč

119 Kč

cena KMČ

cena KMČ

119 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 12 let

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 9 let

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 9 let

119 Kč

119 Kč

119 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 10 let

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 9 let

běžná
ěžná cena: 149 Kč
měkká vazba,
pro děti od 11 let

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia český jazyk

159 Kč
cena KMČ

Vlasta Gazdíková, František Brož, Pavla Brožová

Vyšlo také:

Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou
Přijímací zkoušky
přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického
na víceletá gymnázia testu z českého jazyka, který je součástí
matematika
jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
jed
Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených
Kn
ých
podle jednotlivých oblastí učiva,
159 Kč
a tři cvičné didaktické testy.
běžná cena: 199 Kč
cena KMČ
V
závěru
knihy
je
pak
uveden
136 stran, 170 × 243 mm,
běžná
ěžná cena: 199 Kč
měkká
m
vazba, pro děti od 11 let klíč správných odpovědí
128 stran
ke všem úlohám.
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Zábavné učení

Věda hrou

Radek
Chajda

Barbora
Grünwaldová

Víš, jak funguje teploměr? Jak pracuje potrubní pošta? A že úplně
snadno zvládneš vyrobit malé tornádo? Tohle všechno a ještě
mnohem víc si můžeš ověřit na 120 pokusech, kterými tě provede
profesor Hokus Pokus. Budeš potřebovat jen pomůcky běžně
dostupné doma, jako jsou PET lahve, provázky či staré noviny.
Dozvíš se, jak vyrobit papír,
pír, vodní hodiny nebo jednoduchý vysavač.
Poznáš, proč se ponorka
Pozn
běžná cena: 249 Kč
potopí a zase vyplave, jakk 199 Kč
potop
128 stran, 170 × 240 mm,
funguje Archimédův
fungu
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let
šroub.
šroub

Úžasné chemické pokusy v kuchyni
Cynthia
Návody z knihy Úžasné chemické pokusy v kuchyni
Brown
děti starší 9 let využijí k experimentování s materiály,
které najdou doma v kuchyni, a současně při tom odhalí řadu
tajemství chemie. Dozvědí se, co jsou to atomy, molekuly, pevné
látky, kapaliny, plyny, polymery, jak vypadá periodická tabulka
prvků, a spoustu dalších informací. Výroba gumového slizu, různých
p
dobrot a chemické
dobro
reakce, které si
reakc
běžná cena: 229 Kč
vyzkoušejí, jim pomohou 184 Kč
vyzko
128 stran, 203 × 254 mm,
cena KMČ
ozřejmit důležité
ozřejm
měkká vazba, pro děti od 7 let
chemické pojmy.
chem

Milan
Bárta

Atila
Vörös

Chemické sloučeniny kolem nás - Organika
Poslední díl chemické trilogie se tentokrát zaměřuje na představení
organických sloučenin nejen v podobě vzorců a charakteristik,
ale taktéž zajímavostí a jejich praktického využití, vše s lehkostí
a vtipem. Dozvíte se tak třeba o kyselině, díky níž jste podobní svým
rodičům a nikoli
yšlo také:
• Chemické prvky
mouše nebo
kolem nás
kaktusu.
kak
• Chemické

V

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
120 stran, 170 × 243 mm,
měkká
m
vazba, pro děti od 10 let
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sloučeniny kolem 184 Kč
nás - Anorganika cena KMČ
běžná
ěžná cena: 229 Kč
112 stran

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
112 stran

Zábavné učení

Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím 1 stupeň ZŠ

Irena
Budínová

Cvičebnice pomůže rodičům dětí, které si samy nevědí rady při
počítání se zlomky. Učivo je seřazeno tak, aby se dětem
objevovaly nové poznatky ve správném čase a posléze
byly
y y také správně zaﬁxovány.
yšlo také:

V

114 Kč
cena KMČ

Mami, tati, já
běžná cena: 139 Kč
těm
zlomkům
48 stran, 210 × 297 mm,
měkká
vazba, pro děti od 8 let nerozumím m
2. stupeň ZŠ

Už vím více o fyzice

139 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
72 stran

Pavla
Šmikmátorová

Pavla
Navrátilová

Zajímáte-li se o tajemství fyzikálních jevů a chcete
se o nich dozvědět více, je tento pracovní sešit
určen právě pro vás. Každá z pěti kapitol obsahuje
šest kreslených fyzikálních zajímavostí, které
spojuje společné téma – fyzici, pojmy, obory, fyzika
kolem nás a domácí fyzikální pokusy. Abyste to
však neměli jednoduché,
jednotlivých
k odhalení
odh
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
záhad je třeba správně
72 stran, 210 × 297 mm,
cena KMČ
rozlousknout dva až tři
rozlou
měkká vazba, pro děti od 10 let
nované rébusy.
raﬁno

Destrukční učebnice fyziky

Radek
Chajda

Mgr. Radek Chajda připravil unikátní učebnici, která nabízí neotřelý
přístup k fyzice. V 55 kapitolách si zopakuješ všechny důležité
poznatky z fyziky druhého stupně ZŠ, procvičíš si jejich využití
v praxi na zajímavých příkladech a hlavně se pořádně vyřádíš
na destrukčních úlohách, které tvoji knížku trochu… ehm… vylepší!
Přeměň svoji učebnici na laboratoř, dílnu a hernu v jednom!
Nasadit ochranné brýle
Nasa
a jdeme
jdem na to!

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
152 stran, 170 × 243 mm,
krouž. vazba, pro děti od 11 let
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Zábava

Šifry pro děti

Radek
Pelánek

Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, který se pokusí
prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo
nakonec podařit každému. Šifry jsou uspořádány a označeny podle
obtížnosti a k luštění nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti
ani pomůcky. Vše potřebné naleznete přímo v knize. Závěrem jsou
uvedeny jak nápovědy, tak
řešení, tedy s výjimkou
ak i samotná řeš
poslední prapodivně
posle
běžná cena: 169 Kč
podivné šifry…
podiv
139 Kč
cena KMČ

80 stran, 170 × 243 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Co se děje v lidském těle
Pavla
Pavla
Zajímáte-li se o tajemství
Navrátilová
Šmikmátorová
lidského těla a chcete se
o něm dozvědět více, je tento pracovní sešit určen právě pro vás.
Každá z pěti kapitol obsahuje šest kreslených anatomických
zajímavostí, které spojuje společné téma – hlava, kosti, orgány,
kůže a funkce těla. Abyste to však neměli jednoduché, k odhalení
jednotlivých záhad je
jedno
třeba správně
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
rozlousknout dva až tři
rozlo
72 stran, 210 × 297 mm,
cena KMČ
rébusy.
raﬁnované
no
měkká vazba, pro děti od 10 let

Křížovky pro děti
Zbrusu nová kniha křížovek opět potěší všechny malé i větší
čtenáře. Připravte se na skvělou zábavu a hustokrutopřísný luštění
nejen křížovek, ale i osmisměrek, rébusů, doplňovaček a sudoku.
V tajenkách naleznete pestrý koktejl zajímavostí z přírody,
zeměpisu, historie, ﬁlmu i neuvěřitelnou sbírku všemožných
rekordů. Takže, milé děti, připravte si tužky a vzhůru za zábavou.
Přejeme vám hodně
Přeje
zdaru a dobrou náladu
běžná cena: 129 Kč
104 Kč
při luštění.
luš
128 stran, 167 × 225 mm,
cena KMČ
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měkká vazba, pro děti od 10 let

Historie v komiksu

Jan Žižka:

Bojovník ve jménu Husa

Zdeněk
Ležák

Michal
Kocián

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka
geniální vojenský stratég, hrdinský
bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo
jen obyčejný rabiát, lupič a nelítostnýý
vrah tisíců nevinných katolíků?
V této knize snad naleznete
odpověď. Šedesátistránkový komikss
vás provede Žižkovými osudy
v letech 1419 až 1424, kdy byl
nejvýznamnější osobností
začínajících husitských válek.
Stostránkový doprovodný text vám
Stostránkov
m
celý Žižkův život a události té doby
by
zprostředkuje v širším kontextu.
zprostředku

Velkolepé komiksové
zpracování

Trikolora:

319 Kč
cena KMČ

Sametový komiks

běžná cena: 399 Kč
160 stran, 210 × 297 mm,
pevná vazba, pro děti od 12 let

Martin
Šinkovský

Petr
Novák

Na konci roku 1989 byl mráz, který
zalézal za nehty. Přesto byly ulice
českých a slovenských měst plné
lidí, kteří už měli plné zuby
komunistické diktatury. Jak tyto
společenské kotrmelce a dobu
plnou elektrizujícího napětí i prvních
svobodných nádechů po mnoha
letech vnímá parta desetiletých
dětí? Jak revolucí žije jejich malé
é
sídliště na okraji okresního
Kde sehnat trikoloru?
města? Kd
Proč se už učitelům neříká
„soudruhu“? A kdo je to ten
„soudruhu“
Havelnahrad?
Havelnahra

Malý příběh ve víru
velkých dějin

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
72 stran, 195 × 255 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let
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Teen zóna

Má první láska

Tanja
Voosen

Cassidy původně jen chtěla pomoci kamarádce, která se neuměla
rozejít se svým přítelem. Místo toho získala pověst člověka, který
dokáže zničit vztahy během jednoho dne. A spolužáci jsou jí za tuto
„službu“ ochotni platit! Jednou z nich je i přítelkyně pohledného
a arogantního Coltona – a ten se s Cassidy vsadí: namísto rozdělování
párů by měla spojit dva spolužáky.
polužáky. Aniž by si uvědomovala, do čeho ji
Colton vmanipuloval,
Colto
běžná cena: 299 Kč
sázku přijímá. A tak ji čeká
á 239 Kč
424 stran, 130 × 200 mm,
spousta intrik, ale
spou
cena KMČ měkká
vazba, pro čtenáře od 12 let
mě
i tajných
tajný polibků a první
láska.
láska

Eliza a její nestvůry

Francesca
Zappia

Eliza je stydlivá a trochu divná holka, ale na internetu se z ní stává
anonymní tvůrkyně populárního komiksu Nestvůrné moře. Vůbec si
neumí představit, že by se jí ve skutečném světě mohlo líbit tolik jako
ve virtuálním. Tedy do chvíle, než do školy nastoupí fanoušek její
tvorby Wallace. Rozumějí si a Eliza začne přemýšlet, jestli by život
ofﬂine nestál za zkoušku. Jenže pak vyjde její identita najevo
všechno, co vybudovala,
a vše
a,
začne rozpadat.
se zač

Ilustrovaný románsítích
o životě nejen na

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
336 stran, 145 × 205 mm,
pevná
vazba, pro čtenáře od 12 let
p

Emily
Boldová

Stříbrné perutě: Rebelka noci

279 Kč
cena KMČ

Thorn už se proměnila z normální dívky v mocnou polobytost –
míšence člověka a Stříbrných perutí. Její ohnivě rudé perutě svědčí
o zradě, které se v očích klanu kdysi dopustil její otec. Proto se na lov
Thorn vydává nejen náčelník klanu, ale také jeho syn Lucien, kterému
Thorn darovala své srdce, a současně přitom zlomila to jeho. Thorn
uprchne do pověstmi opředeného Glastonbury,
aby nabrala ztracené síly. Když se pak ocitne
v ohrožení její rodina, musí v sobě
ě
279 Kč
běžná cena: 349 Kč Thorn probudit dědictví světla.
cena KMČ
400 stran, 145 × 205 mm,
měkká
mě vazba, pro čtenáře od 13 let
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Vyšlo také:

Stříbrné perutě: Dědička světla

běžná
ěžná cena: 349 Kč
384 stran

Teen zóna

Království popela

Šestý díl série
Skleněný trůn

Sarah J.
Maasová

Aelin riskovala vše, aby zachránila svůj lid a ty, které miluje.
Zaplatila za to strašlivou cenu a teď je uvězněna v kovové rakvi
a mučena. Pouze vědomí, že na ní závisí osud všech, jí brání v tom,
aby podlehla. Aedion a Lysandra zůstávají poslední, kteří chrání
Terrasen před naprostým zničením. Chaol, Manon a Dorian jsou
roztroušeni po celém kontinentu
roztr
ntinentu a musí sami volit cestu k naději
Až se všechny
na spásu.
sp
běžná cena: 399 Kč
cesty spojí, čeká je velká
á 319 Kč
976 stran, 130 × 200 mm,
bitva.
bitva
cena KMČ
měkká
vazba, pro čtenáře od 12 let
mě

Dívka s pomeranči

Jostein
Gaarder

Renáta
Fučíková

Oduševněle napsaný zamilovaný příběh, který osloví čtenáře všech
věkových kategorií. V průběhu jednoho večera, během něhož
patnáctiletý hrdina Georg čte dopis od svého otce, probíhá před
jeho očima celý příběh. Georgův otec zemřel před jedenácti lety, ale
jeho dopis byl nalezen teprve nyní. Vedle líčení prostého příběhu
lásky pokládá otec synovi nejednoduché otázky, které se dotýkají
samotné podstaty lidské
samo
existence.
existe

Zamilovaný příběh
od autora Sofiina světa

159 Kč
cena KMČ

Opak věčnosti

běžná cena: 199 Kč
160 stran, 145 × 205 mm,
pevná
p
vazba, pro čtenáře od 12 let

Justin A.
Reynolds

Když se Jack a Kate potkají na party, je z toho láska na první
pohled. A tak spolu žijí šťastně až navěky… ale jen skoro. Protože
Kate zemře. Tím ale jejich příběh nekončí. Kateina smrt totiž
přenese Jacka zpět do chvíle, kdy se poprvé setkali. Dívka jeho
snů je zpět, živá a zdravá. Zato Jack o svém psychickém zdraví
pochybuje. Jestli ale existuje šance, že by mohl Kateině smrti
zabránit, rozhodně se jí
zabrá
nevzdá a uvěří
nevzd
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
cestování časem…
i cest
448 stran, 130 × 200 mm,
cena KMČ

pevná
p
vazba, pro čtenáře od 12 let
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Kreslíme dopravní prostředky

Norbert
Pautner

Praktické návody, jak jednoduše krok
za krokem nakreslit nejrůznější
dopravní prostředky, jsou určeny už
těm nejmenším dětem. S jejich pomocí
cíí
dokážou hravě zobrazit všelijaká auta,
stavební vozidla, letadla, vlaky i lodě,
které mají tolik rády. Pocit uspokojení
z pěkného výsledku jim přinese nejen
radost, ale také motivaci se kreslení čii
malování dále věnovat a rozvíjet své
vlohyy i dovednosti. Zabaví se na
dlouho samy
sam a mají smysluplný
ideální k relaxaci a podpoře
koníček ide
schopnosti se soustředit.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 167 × 225 mm,
pevná vazba, pro děti od 5 let

Kočky a psi - omalovánky
Jste spíše milovníkem koček, nebo je vám bližší pes?
Nemyslete si, že je nutné zvolit pouze jednoho z těchto
čtyřnohých přátel! Rozhodně ne na stránkách této
knihy. Nechte se unášet barevnou harmonií, kterou
vytvoříte vlastními rukama. K tomu budete potřebovat
jen různobarevné pastelky nebo ﬁxy, tuto knížku
a fantazii. Opusťte zažité představy a tradiční barevné
kombinace a zkuste své oblíbené mazlíčky vybarvit tak,
jak to cítíte. Odměnou pro vás budou unikátní kousky,
které určitě nikde nepotkáte.

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
72 stran, 224 × 224 mm,
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Pusheen - Já, košišta

Claire
Beltonová

Pusheen zahřála u srdce a rozesmála
už miliony lidí po celém světě svými
praštěnými gifovými obrázky, na nichž
se natřásá a kroutí ocasem. Teď je
připravená vystoupit z elektronických
vod na papír! V téhle knize
ze najdete ty
nejpopulárnější
nejpo
facebookové obrázky
faceb
159 Kč
tomu spoustu dosud cena KMČ
a k to
neviděného materiálu.
nevid

běžná cena: 199 Kč
192 stran, 130 × 200 mm,
měkká vazba, pro děti od 8 let

Destrukční deník

Keri
Smithová

Destrukční deník je pro všechny, kteří si vždycky přáli vést si deník
nebo skicář, ale měli potíž s tím začít, pokračovat, nebo ho
dokonce dokončit. Jeho autorkou je kanadská konceptuální
umělkyně Keri Smithová. V téhle knížečce najdete nesmírnou
sbírku nápadů, jak ji zničit (pardon, kreativně vyzdobit!). Nebojte
se trhání, polévání kávou či jiných destrukčních metod, tahle kniha
určená!
je k tomu
to

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
224 stran, 130 × 200 mm,
měkká vazba, pro děti od 12 let

Za dobrotami světa s kuchařem
Vincentem
Štěpánka
Sekaninová

239 Kč
cena KMČ

Jakub
Cenkl

Vařit, smažit, míchat, péct a ochutnávat, to já hodně rád,
myslí si malý kuchtík Vincek, když vyráží na cestu, aby objevilil tu
t
nejzajímavější chuť. A taky aby se naučil skvělé kuchařině, protože
nejzaj
jednou, jednou si otevře vybranou restauraci a získá spoustu
jedno
medailí. Třeba i michelinskou hvězdu. Vincek právě
běžná cena: 299 Kč opustil Evropu a míří dál a dál. Tak na co čekáte?
30 stran, 257 × 228 mm,
Nalaďte si bříška na všechna jídla světa
pevná vazba, pro děti od 6 let
a pospíchejte za ním!
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Z ničeho něco k něčemu

Julia
Romeissováá

Tato kniha vám ukáže nejen to, jak
snadno lze starým věcem vrátit
jejich původní lesk a funkčnost,
ale navíc vám prozradí způsob,
jak je můžete mávnutím kouzelného
proutku důmyslně přetvořit ve zcela
nová a originální výtvarná díla! Více
než 60 upcyclingových projektů
z oblasti předmětů běžné denní
potřeby experimentujících s barvami,,
vzory i tvary, které nepochybně
překvapí svou originalitou nejen vás,
překvap
vaše přátele, pro něž se mohou
ale i vaš
netradičním dárkem
stát opravdu
opr
zdrojem
i zdroje
radosti či
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
užitku.
160 stran, 197 × 241 mm,
cena KMČ

Tvořivá recyklace v zahradě

měkká vazba, od 15 let

kolektiv

Z recyklovaných předmětů a materiálů,
snadno dostupných z domácích zdrojů
nebo v obchodech pro kutily, se naučíte
vyrábět vše potřebné pro svoji zahradu,
od ptačího krmítka až po altánek! Tato
knížka vám nabízí 65 jednoduše
zhotovitelných zahradních projektů
z následujících oblastí – nábytek (např.
př.
lehátka, lavičky, houpačky), dekorace
e
(např. svícny, lampiony, obaly na
květináče), stavby (např. altánky,
skleníky,
y ptačí budky) a praktičtí
pomocníci (např. plůtky, truhlíky,
pomocn
zástěny).
zástěny

239 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 299 Kč
128 stran, 170 × 240 mm,
pevná vazba, od 15 let

Poznáváme svět

Ponorky

Richard Humble,
Mark Bergin

Nejvíce smrticí válečnou lodí druhé
é
světové války nebyly obří bitevní
lodě ani letadlová loď s ﬂotilou
letounů. Byl to nepřítel z hlubin,
neviditelná hrozba pod hladinou
a skutečný oceánský lovec:
ponorka. Tato kniha, jedinečný
ilustrovaný průvodce, vám ukáže,
jak byly ponorky vynalezeny, jak
fungují a jaký byl život na palubě
ponorkyy v letech 1939–1945.
p
knihy naleznete rovněž
V závěru kn
nejmodernějších jaderných
popis nejm
současnosti.
ponorek so

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 219 × 282 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let

České osobnosti, jak je (možná)
neznáte

Stanislava
Jarolímková

Víte, že Jan Hus měl problémy
s nadváhou, Václav Budovec z Budova
prožil sedm let v turecké říši
a že o pověst Petra Voka jako
bonvivána se přičinil až řadu let po jeho
smrti třeboňský purkmistr? Že autor
hudby naší české hymny
František Škroup byl také
prvotřídní kkapelník a Eduard
Štorch učitel,
učit který prodal svoji
archeologickou sbírku, aby mohll
archeologic
zřídit první školu
pro žáky zří
v přírodě?

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
320 stran, 145 × 205 mm,
pevná vazba, od 12 let
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Dítě, které se v životě neztratí
Anita
Miroslava
Vydejte se na objevnou cestu za
Michajluková
Maixnerová
nalezením vlastního fungujícího
přístupu ke svým dětem. S respektem k tomu, jaký jste rodič a jaké
je vaše dítě. Podíváme se pod povrch toho, co se v nás rodičích často
děje. Například proč jsme někdy hysteričtí a třeba na svoje děti
křičíme, i když jsme se zařekli,
dělat nebudeme. Výchova
křičím
řekli, že už to dě
totiž není jen to, co
běžná cena: 299 Kč
děláme navenek, ale i to, 239 Kč
dělám
216 stran, 167 × 225 mm,
co se odehrává v nás, co cena KMČ
měkká vazba
v sobě.
si neseme
nes

Jóga po celý rok

399 Kč
cena KMČ

Zuzana
Klingrová

Začínala judem, pokračovala potápěním, osm let učila děti plavat
a také radila modelkám, jak se hýbat a co jíst. Jejím osudem se
však stala jóga. Zuzana Klingrová studovala mnoho stylů, nejvíc ji
však oslovila možnost cíleně pomáhat prostřednictvím jógové
terapie. Tvrdí, že s jógou rozkvetete. Inspirujte se bohatými
terap
zkušenostmi jedné z nejznámějších českých lektorek jógy
zkuše
a poznejte, jak se celý rok udržovat v dobré fyzické
i duševní kondici.

běžná cena: 499 Kč
296 stran, 205 × 205 mm,
měkká vazba, od 15 let

Saláty ze Svatojánu

Eva
Francová

Saláty jsou jako procházka pestrobarevnou zahradou chutí. Na jaře
se v nich objeví první jarní divoké bylinky a v létě zase čerstvé okurky
a rajčata. S podzimem přijde úroda dýní, řepy, zelí a ořechů. V zimě
můžeme dělat saláty z brambor nebo luštěnin. Na stole bychom je
mů
ale měli mít každý den.
yšlo také:

V

Sladkosti ze Svatojánu
Polévky ze Svatojánuu

264 Kč
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
200 stran, 170 × 240 mm,
pevná vazba
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239 Kč

264 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč
224 stran

běžná
ěžná cena: 329 Kč
224 stran

Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Podzim 2019
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih za

Kč.

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

A oceán byl naší oblohou
Aladin
Animalium
APEX Legends: Neoﬁciální příručka pro
hráče
Ať jsou velcí zase malí
Ať žijí štěňata: Bářin velký den
Bankovkovi
Bára Votíková: Trochu jinak
Bubáci a hastrmani
Co se děje v lidském těle
Cristiano Ronaldo
České osobnosti, jak je (možná) neznáte
Deník malého Minecrafťáka 6
DESETIMINUTOVKY. Chemie
DESETIMINUTOVKY. Koncovky podstatných
a přídavných jmen
DESETIMINUTOVKY. Násobilka
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku
s podmětem
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena
DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova
DESETIMINUTOVKY. Zlomky
Destrukční deník
Destrukční učebnice češtiny
Destrukční učebnice fyziky
Dinosaurium
Dinosaurium – pro mladší čtenáře
Dítě, které se v životě neztratí
Dívka s pomeranči
Divočarka: Pomsta chiméry
Domeček plný kamarádů
Doplňujeme i/y
Dvacet tisíc mil pod mořem

Cena
KMČ (Kč)

219 Kč
239 Kč
399 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
234 Kč
264 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
279 Kč
239 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
159 Kč
199 Kč
219 Kč
399 Kč
239 Kč
239 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
224 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

Eliza a její nestvůry
Emily Vichrná a hrad v mlze
Emily Vichrná a loď ztracených duší
Emily Vichrná a příšera z hlubin
Emily Vichrná a rybí ocas
Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
Emily Vichrná a země půlnočního slunce
Emily Vichrná a zrádný vodopád
Encyklopedie zvířat pro malé čtenáře
Hrátky s vyjmenovanými slovy
Chemické prvky kolem nás
Chemické sloučeniny kolem nás –
Anorganika
Chemické sloučeniny kolem nás – Organika
Chobotem sem, chobotem tam
I hračky si chtějí hrát
Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů
o zvířatech
Já a svět
Já, písničkáŘ
Já, písničkář – Potřetí
Já, písničkář 2
Jak vycvičit draka – Celý příběh o mně
a Bezzubkovi
Jan Žižka
Jednorožci – relaxační omalovánky
Jóga po celý rok
Johana s dlouhýma nohama
Josef Lada Dětem
Justýnka a asistenční jednorožec
Justýnka a asistenční jednorožec
(audiokniha pro děti)
Klub Lysek
Kočičí válečníci (6) – Nejtemnější hodina

otoč

Počet
kusů

239 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
184 Kč
184 Kč
239 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
239 Kč
239 Kč
239 Kč
129 Kč
319 Kč
159 Kč
159 Kč
319 Kč
119 Kč
399 Kč
125 Kč
269 Kč
279 Kč
219 Kč
239 Kč
159 Kč
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Objednávka
Titul

Kočky a psi – omalovánky
Kosti
Kotě z Kocourkova
Kotě z Kocourkova (audiokniha pro děti)
Kouzelný herbář skřítka Bolhoje
Království popela
Kreslíme dopravní prostředky
Křížovky pro děti
Kutálí se ze dvora
LEGO® Disney Princezna™ Oﬁciální
ročenka 2020
LEGO® Harry Potter Oﬁciální ročenka 2020
LEGO® NINJAGO® Obránci městečka Ninjago
Lev a jeho kamarádi
Lionel Messi
Logopedická cvičení
Luna
Má první láska
Mach a Šebestová ve škole
Malované dějiny Evropy
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím –
1 stupeň ZŠ
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím –
2. stupeň ZŠ
Marvel Studios: Encyklopedie postav
Marvel: Absolutně všechno, co potřebujete
vědět
Max Helsing a Třináctá kletba
Miluju jednorožce
Minecrafťák architekt
Minecrafťák architekt 2
Míša a její malí pacienti – Promoklé kotě
Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté
Míša a její malí pacienti: Veterinářka
z Lipové kliniky
Nemocnice pro zvířátka: Záchrana koťátek
Nové Mikulášovy patálie – Sváteční oběd
O záhadném semínku
Obrázky z československých dějin
Obrázky z českých dějin a pověstí
Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů)
Opak věčnosti
Otoč a změň: Móda
Planetarium
Plants vs. Zombies – Explozivní houba
Poklad z Atlantidy
Polévky ze Svatojánu
Ponorky
Pracovní sešit pro chytré děti
Příběh života
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia –
český jazyk
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Cena
KMČ (Kč)

119 Kč
319 Kč
129 Kč
129 Kč
199 Kč
319 Kč
159 Kč
104 Kč
104 Kč
239 Kč
239 Kč
159 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
219 Kč
239 Kč
199 Kč
239 Kč
114 Kč
139 Kč
319 Kč
399 Kč
239 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
159 Kč
239 Kč
184 Kč
219 Kč
219 Kč
279 Kč
199 Kč
399 Kč
159 Kč
219 Kč
264 Kč
199 Kč
239 Kč
219 Kč
159 Kč

Počet
kusů

Titul

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia –
matematika
Příšerní nezbedníci
Příšerní nezbedníci (audiokniha pro děti)
Půlnoční kocourek
Pusheen – Já, košišta
Robinson Crusoe
Roblox – Kniha avatarů se samolepkami
Roblox – Nejlepší RPG Hry
Ronja, dcera loupežníka
Saláty ze Svatojánu
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Sladkosti ze Svatojánu
SpongeBob režisérem
Správná pětka a únosci
Stargirl
Strážkyně krystalů: Nezbedné víly
Strážkyně krystalů: Poslední drak
Strážkyně krystalů: Slzy mořských panen
Stříbrné perutě: Dědička světla
Stříbrné perutě: Rebelka noci
Šarlota a vysněný kůň 1: Nejtajnější přání
Šarlota a vysněný kůň 2: Nebezpečí
v jízdárně
Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host
Šarlota a vysněný kůň 4: První láska
Šarlota a vysněný kůň 5: Jsme přece
kamarádi!
Šifry pro děti
Teo a Leonie: Tajemství černé země
Teo a Leonie: Úsvit času
Terčin zvířecí svět
Trikolora
Tvořivá recyklace v zahradě
Týnin ostrov: Nejlepší reportáž
Už vím více o fyzice
Úžasné chemické pokusy v kuchyni
V lese
Včelař
Věda hrou
Velké Boříkovy lapálie
Vlček trosečníkem
Volání divočiny (3): Kouřová hora
Winx Friendship Series 2
Z ničeho něco k něčemu
Za dobrotami světa s kuchařem Vincentem
Záhada dračího klíče
Zákon smečky: Soumrak (5) – Vyhnanství
Zápisník fotbalisty
Ztraceni v čase
Zvířecí říše
CELKEM

Cena
KMČ (Kč)

159 Kč
154 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
209 Kč
159 Kč
199 Kč
219 Kč
264 Kč
199 Kč
239 Kč
149 Kč
154 Kč
239 Kč
139 Kč
129 Kč
129 Kč
279 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
184 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
279 Kč
239 Kč
184 Kč
159 Kč
184 Kč
199 Kč
219 Kč
199 Kč
199 Kč
184 Kč
199 Kč
139 Kč
239 Kč
239 Kč
199 Kč
159 Kč
119 Kč
159 Kč
279 Kč

Počet
kusů

Co letí

Marvel: Absolutně všechno, co potřebujete vědět
Zjistěte, proč se Hulk vyskytuje ve třech různých
variantách (zelený, šedý a červený) a jak je možné,
že Thorovy superschopnosti získá „obyčejná“ žába!
Tato kniha je nacpaná k prasknutí zajímavými fakty,
bizarními, ale pravdivými příběhy a výstředními
informacemi o vašich oblíbených hrdinech ze světa
Marvelu, včetně Avengers, X-Menů a desítek dalších
oblíbených superhrdinů.

Již vyšlo:
Marvel Studios:
Encyklopedie
postav

399 Kč
cena KMČ

319 Kč

běžná cena: 499 Kč
240 stran, 229 × 276 mm,
pevná vazba, pro děti od 10 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 399 Kč
176 stran

Stargirl

Jerry
Spinelli

Od chvíle, kdy se na střední škole v ospalém
městečku Mica objeví Stargirl, je všechno jinak.
Než Leo Borlock zjistí, co se kolem ní děje, uvědomí
si, že se zamiloval. Zamilovalo se do ní celé město,
ale jeho obdiv nemá dlouhého trvání: Stargirlina
všeobjímající láska se brzy obrátí proti ní – a ona
zůstává uprostřed davu sama, vyloučená. Leo se
ocitá před těžkou volbou: ona, nebo všichni ostatní?
Vezmou Stargirl na milost, když se začne chovat
„normálně“? A nepřijde tak o to, co na ní bylo
nejkrásnější?

a kráse první
Světový bestseller o síle řad
literárních
lásky, který získal celou socuiál
ních sítích.
cen a vzbudil poprask na

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
192 stran, 145 × 205 mm,
pevná
p
vazba, pro čtenáře od 12 let
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Bára Votíková: Trochu jinak

Barbora
Votíková

Jsem Bára. Na jedné straně
profesionální fotbalistka, na straně
druhé bláznivá youtuberka.
Především jsem ale obyčejná holka,
a,,
které pár komediálních videí
změnilo život od základu. Narodila
jsem se v Plzni a budu vám
vyprávět o tom, jakýý
to je, když se
rozhodnete žít živott
přesně podle sebe,
a tak trochu
troch jinak.
tom, jak je
A také o to
naučit se
důležité na
nebrat věci tak
vážně
běžná cena: 329 Kč
a nebát se
264 Kč
224 stran, 145 × 205 mm,
snít.
cena KMČ pev
pevná vazba, pro čtenáře od 12 let

Já, písničkář - PPotřetí

Tomáš
Klus

Nepostradatelná kniha pro fanoušky Tomáše Kluse!
Ve třetím zpěvníku se čtenáři a muzikanti mohou těšit
nejen na texty a noty všech písní z alb Anat život není
a Spolu, ale i na příběhy vzniku jednotlivých písní,
fotky z koncertů a akcí či zákulisní informace.
To všechno viděno Tomášovýma očima a navíc
ve výpravném dárkovém vydání doplněném
ilustracemi všestranného umělce Ondrashe.
I tentokrát v praktické kroužkové vazbě.

Již vyšlo:
Já, písničkáŘ

běžná cena: 399 Kč
144 stran, 170 × 240 mm,
cena KMČ krouž.
kro vazba, pro čtenáře od 12 let

319 Kč

48 Klub mladých čtenářů Albatros

Já, písničkář 2

129 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 159 Kč
72 stran

běžná
ěžná cena: 199 Kč
88 stran

