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SOUTĚŽ p ro třídy

Vyhra jte

Zajímá vás, jak to vypadá v rádiu?
Co všechno musí umět moderátor
a jak vypadá natáčení rozhlasového seriálu?
Vyhrajte se svou třídou návštěvu Rádia Ju nior.

z áž it ek p ro
celou
t říd u - exk
u rz i
do Rádia Ju
nior!

Co je Vaším úkolem?
Vytvořte knižní katalog přesně podle Vašich představ.
Katalog by měl mít alespoň 8 stran, ale klidně i více.
Jaké knížky by v něm měly být? Jaké další stránky (zábavu, informace) do katalogu zařadíte? Můžete vytvořit jeden katalog za celou třídu, nebo i každý sám za
sebe (do slosování zařadíme každou třídu jen jednou,
bez ohledu na to, kolik katalogů nám pošlete). Můžete
vystřihovat fotky knížek z katalogů, nebo dokreslit své
vlastní obálky. U každé knížky napište jednou nebo
dvěma větami, proč byste ji doporučili ostatním.

Kdo vyhraje?
Z došlých soutěžních příspěvků vylosujeme 1 vítěznou třídu, která vyhraje exkurzi v Rádiu Junior
a k tomu příspěvek 3 000 Kč na dopravu. Třídy,
které se umístí na 2. a 3. místě získají digitální rádio (jedno pro celou třídu).

Na co se můžete těšit?
Komentovaná prohlídka
• prohlédnete si budovu rozhlasu
• setkáte se s osobnostmi Rádia Junior
• navštívíte nahrávací studio a seznámíte se
s různými rozhlasovými profesemi
• vyzkoušíte si práci s mikrofonem

Vítěze vyhlásíme
do 30. 4. 2020 na webu kmc.cz
a vítěznou třídu budeme
obratem kontaktovat.

Jak vzniká rozhlasový seriál?
• nahlédnete do zákulisí oblíbeného seriálu
Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou
• seznámíte se s jejich představiteli
• zkusíte si natáčení seriálu na nanečisto

Vytvořené katalogy nám pošlete
do 20. dubna 2020 na adresu:
Klub mladých čtenářů Albatros
Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4

Informace o výhře:
Datum exkurze: 2. června 2020
Místo exkurze: Praha
Délka exkurze: cca 2‚5 hodiny

Nezapomeňte napsat adresu školy, třídu a kontakt na učitele, který Vaši třídu do soutěže přihlašuje.
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 © Markéta Vydrová
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

Tip Albatrosu

Tajemství karet

Jostein
Gaarder

Renáta
Fučíková

Kultovní román Tajemství karet přichází v novém
vydání s ilustracemi oceňované výtvarnice
Renáty Fučíkové. Populární norský spisovatel
Jostein Gaarder vypráví příběh plný fantazie,
dobrodružství a napětí, ale – jak je jeho dobrým
zvykem – také poučení a úžasu nad světem.
Hlavním hrdinou je dvanáctiletý Hans Thomas,
který se se svým otcem vydává na road trip
napříč Evropou. Brzy poté, co nastoupí do auta
a vydají se na cestu, zkříží chlapci cestu kolibří
knížka. Hans Thomas se pak v každé volné chvíli
ponořuje do čtení. A my s ním…

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
328 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Od autora již vyšlo:
Jako v zrcadle, jen v hádance
běžná cena: 269 Kč
pevná vazba
cena KMČ
pro děti od 12 let

219 Kč

Anna
(Jaký bude
rok 2082?)

99 Kč

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
pevná vazba
pro děti od 11 let

Anton a Jonatán
běžná cena: 189 Kč
pevná vazba
pro děti od 6 let

79 Kč

cena KMČ

Soﬁin svět
běžná cena: 299 Kč
pevná vazba
pro děti od 12 let

239 Kč
cena KMČ
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Leporela

Hasiči jedou

S otevíracími okén

ky
Wolfgang
Metzger

Katja
Reiderová

Jak se hasí požár? Jak cvičí hasiči? Co se nachází v hasičských
autech? Odpovědi na tyto a další otázky najdou děti v nové knize
z edice Už vím proč? Junior,
běžná cena: 229 Kč
kde ani tentokrát nechybějí
184 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
otevírací okénka. Hoří, hoří!
cena KMČ kroužk. vazba, pro děti od 2 let
Hasiči už jedou.

Popeláři jedou

S otevíracími okén

ky

Peter
Nieländer

Jak popeláři pracují? Jak to vypadá uvnitř popelářského vozu? Kam se
odpad odváží? Jak odpad vzniká a jaké druhy odpadu známe? Další kniha
z naučné řady pro nejmenší
pomáhá jednoduchým
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
způsobem – propojením textu
16 stran, 180 × 195 mm
cena KMČ kroužk. vazba, pro děti od 2 let
s ilustracemi – odpovědět na
mnohá proč a jak našich ratolestí.

Kozí pohádka

Věra
Provazníková

Helena
Zmatlíková

Jedna z nejoblíbenějších dětských pohádek s ilustracemi Heleny
Zmatlíkové, kterou děti znají nazpaměť od nejútlejšího dětství. Verši
provází Věra Provazníková.

79 Kč
cena KMČ

běžná cena: 99 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

Ku-ku! Jen po mně vztáhněte ruku!
Veselé leporelo Josefa Lady s lidovými říkadly
o koťatech, zajíčkovi, vodníkovi, zimě nebo o houbách
je dnes českou klasikou.

104 Kč
cena KMČ

4 Klu b mladých čtenářů Albatros

Josef
Lada

běžná cena: 129 Kč
16 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

Pro nejmenší

Vezmi mě domů. Do jakého lesa patřím?

Pavla
Linh
Seznamte se s různými typy lesů a také
Hanáčková
Dao
s rostlinami a zvířaty, která je obývají,
pomocí naší party zvířat. Jsou na cestě za svým životním
dobrodružstvím: chtějí se vrátit domů, odkud pocházejí. Ale co když
nevědí, kde jejich domov je? Naštěstí je tu Karlík. Ten jim pomůže
objet různé lesy světa, prozkoumat je a zjistit, jestli to není domov
některého z nich.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
26 stran, 240 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Divadélko se zvířátky na dvorku

Romana
Suchá
Petr
Palma

Knížka je pokračováním řady veršovaných pohádek
s výchovnou tematikou. Díky zvířátkům se děti poučí o tom, jak se
chovat například v lese, u vody nebo na silnici. Jednotlivými příběhy
děti provází malý Kašpárek a na stránkách nakladatelství si můžete
stáhnout papírové loutky. Ty stačí vystřihnout a nalepit na špejli.
S dětmi si tak můžete nejenom číst, prohlížet barevné obrázky,
ale také zahrát divadlo
a společně vymýšlet
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
další příběhy.
88 stran, 170 × 190 mm
cena KMČ

Ema, bratříček a Petr

pevná vazba, pro děti od 4 let

Gunilla
Woldová

V obrázkové knížce najdete dva krátké příběhy. V prvním Ema
dostane bratříčka. Bratříček jí, kaká, křičí a spí. Ema má bratříčka
moc ráda, ale občas by ho s chutí vyměnila za nějakou tetu! Druhé
vyprávění je o Emě a jejím kamarádu Petrovi. Jak je možné, že je
u každého skoro všechno jinak? Jiné je to u nich doma, i každý
vypadá jinak. Je to ale zábava, zjišťovat, co je tak odlišuje!
Nakonec, kdyby vše bylo
pořád stejné, byla by to
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
nuda.
48 stran, 150 × 150 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 4 let

Jaro 2020

5

První čtení

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc

Arnold
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Lobel
Žbluňk jsou velcí kamarádi a jeden
bez druhého neudělá krok. I jejich přátelství však
někdy zastíní mráček. To když je Kvak až příliš
podnikavý a vymýšlí si výlety, které pohodlného
Žbluňka stojí velké přemáhání. Přesto se na sebe
dlouho nezlobí a hned se pouštějí do dalších
společných dobrodružství.

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

139 Kč
cena KMČ

Já, štěně

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

Lenka
Rožnovská

Andrea
Tachezy

Co všechno se musí malé štěně naučit, než si pro
něj může přijít nový páníček? Než se ze štěněte
stane pes, musí zvládnout spoustu věcí… Ale o tom
už vám v nové knížce Lenky Rožnovské povypráví
jedno neobyčejné štěně samo – štěně Charlie, štěně
komediant, a dokonce štěně záchranář!

184 Kč
cena KMČ

6 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 229 Kč
48 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Pro
Dru hé
dospělé
čtení

Nezbedníci

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

Martina
Drijverová

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

Josífku, k noze

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

Daniela
Krolupperová

Markéta
Vydrová

To odpoledne měl Josífek na starost mladší sestru Haničku, a tak se
rozhodl, že ji vezme s sebou na fotbalové hřiště. On si s kamarády
zakope, Hanka bude fandit. V zápalu hry však na všechno zapomněl,
a když byl konec, zjistil, že sestřička zmizela. Po zoufalém hledání ji
objevil v parku – a nebyla sama. Hladila roztomilé štěně. Josífek
zajásal, nejen že se Hanka našla, ale on by konečně mohl mít
vytouženého
pejska! Ale co
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
bude dál?
80 stran, 160 × 195 mm
cena KMČ

Zlobilky

pevná vazba, pro děti od 7 let

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

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 co že se s těmi holčičkami nakonec stalo? Přečtěte
si sami – zlobit se opravdu nevyplácí!

144 Kč
cena KMČ

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

Stromové pohádky

Jana
Burešová
Alena
Schulz

Pohádky, kde v příbězích spolu s princi a princeznami,
králi a královnami, čaroději a vílami svoji významnou roli sehrávají
i stromy jako jeřáb, bříza nebo třeba lípa. Vstupte do světa, kde
stromy mají velkou moc a není radno se k nim nepěkně chovat,
kde stromy dobrým lidem pomáhají a přinášejí jim radost
a poznání. Nechte na sebe dýchnout kouzlo příběhů s dobrým
koncem, které potěší
běžná cena: 249 Kč
nejednu dětskou duši.
199 Kč
cena KMČ

Krkonošská pohádka

80 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Známé večerníčky
v knižní podobě

Božena
Šimková

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

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
188 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

100 nejznámějších pohádek
pro unavené rodiče
199 Kč
cena KMČ

Jsou pro vás pohádky, které čtete svým dětem,
příliš dlouhé? Usínáte u nich sami dřív, než drak
osvobodí princeznu? Právě vám je určena knížka
100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče,
do které jsme vybrali ty nejkrásnější
běžná cena: 249 Kč české pohádky a zkrátili jsme je tak,
240 stran, 160 × 230 mm
abyste je dočetli až do konce.

pevná vazba, pro děti od 3 let

8 Klu b mladých čtenářů Albatros

Vyšlo také:

100 nejznámějších
pohádek
pro unavené
rodiče podruhé

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Pro předškoláky

Logopedické deskové hry

Ivana
Novotná

Růžek
Miroslav

Bohatě ilustrovaná publikace, která je určena především dětem
předškolního a mladšího školního věku a mohou ji využívat nejen
rodiče, ale také učitelé a vychovatelé v mateřských a základních
školách a speciální pedagogové. Slouží k procvičování výslovnosti
již vyvozených hlásek netradiční zábavnou formou, která napomůže
ke vzbuzení zájmu dětí. Kniha je koncipována jako soubor 4 herních
plánků k upevnění hlásek
běžná cena: 199 Kč
L, CSZ, ČŠŽ, R a Ř.
159 Kč
cena KMČ

10 stran, 270 × 380 mm
leporelo, pro děti od 5 let

Hravá logopedie

Ivana
Novotná

Aleš
Čuma

Je zaměřena na hlásky: ŤĎŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, CSZČŠŽ, R, Ř. Děti si hravou formou procvičí
jednotlivá slůvka i problematická slovní spojení. Uvnitř knihy najdeme návody, jak hlásky
správně vyslovovat, spoustu materiálu k trénování a nechybí
zde ani logopedické pexeso, loto a další hry. Oblíbené
obrázkové čtení, přizpůsobené schopnostem malých
čtenářů, vtáhne děti do příběhů o kamarádech, rodině
a o zvířátkách.

159 Kč
cena KMČ

Pracovní sešit předškoláka

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 297 × 210 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Ivana
Novotná

Kniha je věnována všem dětem, které se
připravují ke vstupu do školy, jejich rodičům
a učitelkám mateřských škol. Rozmanitá cvičení
dítěti pomohou zvládnout základy čtení, psaní
a počítání. Díky tomu pro něj bude start ve škole
jednodušší. Předpokladem pro plnění
jednotlivých úkolů je vzbudit
přirozený zájem dítěte,
běžná cena: 149 Kč
48 stran, 210 × 297 mm spolupracovat s ním a respektovat
měkká vazba, pro děti od 5 let jeho individuální schopnosti.

Růžek
Miroslav

Vyšlo také:

Pracovní sešit
předškoláka 2

119 Kč
cena KMČ

běžná cena:
149 Kč
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Znáte z ﬁlmu a televize

Pan Jezevec a paní Liška 2 Rušná domácnost

Již vyšlo:

Brigitte
Luciani
Eve
Tharlet

Pan Jezevec a paní Liška 1 První setkání

Táta Jezevec a máma Liška. Bydlí spolu
v jedné noře. A co na to jejich děti?
Stojí o další sourozence? Je pan Jezevec na Rézinku
moc přísný? Má ji maminka pořád ráda?

159 Kč
cena KMČ

159 Kč

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 248 × 319 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

cena KMČ

běžná cena:
199 Kč

Frčíme - Příběh podle ﬁlmu
Přidejte se k elfím teenagerům na jejich
neuvěřitelné výpravě! Frčíme, nový film
z dílny Disney a Pixar, vás zavede do
neobyčejného fantasy světa, kde
kouzelná stvoření žijí předměstským životem. Dva bratři se v něm
vydají za dobrodružstvím, aby se přesvědčili, jestli ještě existuje
magie a špetka kouzel.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 216 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Jak vycvičit draky - Jezdci z Blpu: Černý pasažér
Simon
Iwan
Dračí akademie má nového studenta –
Furman
Nazif
pohledného a odvážného mládence
Buráka. A zatímco Burákova oblíbenost v kolektivu roste,
Škyťákovi je jeho zájem o draky podezřelý… Napínavý komiks vám
prozradí, jak si s tím spolu s Bezzubkou poradí.

119 Kč
cena KMČ

10 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 149 Kč
64 stran, 152 × 228 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Znáte z ﬁlmu a televize

Pohádky z pařezové chaloupky

Václav
Čtvrtek
Zdeněk
Smetana

Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, dva mužíčky
z pařezové chaloupky na pasece. Jeden je spíš hubený, druhý spíš
tlustý, ale oba se vzájemně báječně doplňují. Radostně spolu
hospodaří a přitom stihnou spoustu zábavných a užitečných věcí.
Co všechno se jim přihodilo, si jistě rádi přečtete sami, přestože
některé jejich příhody už znáte z televizních večerníčků.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
136 stran, 235 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Od pohádky k pohádce - Tlapková patrola
Tlapková patrola je parta obětavých štěňat, která zachraňuje
pobřežní městečko Adventure Bay před zkázou a prožívá přitom
různá dobrodružství. V této knížce si můžete přečíst, jak tlapky
slavily narozeniny, jak hledaly poklad pirátů nebo jak zachraňovaly
malou kočičku.

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
72 stran, 163 × 234 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Tlapková patrola -

Moje omalovánky se samolepkami
Vydejte se za dobrodružstvím se štěňaty z Tlapkové patroly!
Vymalujte tlapky pestrými barvami, vyzdobte stránky
samolepkami a pomozte oblíbeným hrdinům vyrazit na další
zásah. Tyto báječné omalovánky si díky praktickému uchu
můžete vzít
kamkoli s sebou.

119 Kč

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
100 stran, 280 × 210 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let
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Pro malé čtenáře

Podivuhodná dobrodružství
Maria a Marka

Olga
Tesařová

V době, kdy Benátky jsou rušným obchodním přístavem, Mariovi
učaruje socha okřídleného lva stojícího na sloupu na náměstí
svatého Marka. Jednoho večera lev opravdu přistane u chlapcovy
postele a nabídne mu,
aby se s ním proletěl.
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
A tak začnou
56 stran, 210 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
podivuhodné výlety Maria cena KMČ
a lva Marka.

Na velrybě

Pohádky pro malé

i velké

Petr
Chudožilov

Zuzana
Seye

Pohádková sbírka slavného českého autora Petra Chudožilova
s nádhernými barevnými ilustracemi Zuzany Seye získala řadu
světových cen, například ocenění IBBY ve Švýcarsku.

239 Kč
cena KMČ

Dubánci - příběhy jednoho roku

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

Slávek Rydval,
Leona Šťastná,
Petr Václavek

Víte, že dubánci skutečně existují? Jak jinak vysvětlíte,
že držíte v ruce knihu plnou jejich příběhů? Knihu o životě tak
neskutečném, že o něm nemáte ani ponětí. O životě mezi
korunami dubů… Poznejte, jak se dubánci skamarádili s vodníkem
Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Poseidona nebo jak
pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi.

149 Kč
0%
S L E VA 4
12 Klu b mladých čtenářů Albatros

cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 176 × 250 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Pro malé čtenáře

Pračlovíčci - Hurá na mamuta!

Jackie
Niebisch

Dost s bobulemi! Malí pračlovíčci už mají všech těch lesních plodů
plné zuby a dali by si mamutí steak, pěkně křupavý a šťavnatý! A tak
se každý den vydávají na dobrodružný lov. Jenže dobromyslný mamut
s velkým zadkem se nehodlá stát pečínkou a dokáže naše malé
pračlovíčky pěkně potrápit. Ti se ale nehodlají vzdát, přestože to
každý večer doma od rodičů pěkně slíznou a musí za trest spát před
jeskyní. Ale pod širým
běžná cena: 229 Kč
nebem plným hvězd se
184 Kč
88 stran, 145 × 205 mm
tak krásně spřádají plány, cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
jak ulovit mamuta!

Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků

Ilaria
Barsotti

Kniha plná obrázků, v níž najdete všechna vozidla, která znáte,
a dokonce i ta, která jste nikdy neviděli. Listujte stránkami,
vybarvujte a pomocí samolepek si
vytvářejte své vlastní autoparky!
60

Více než
samolepek uvnitř

239 Kč
cena KMČ

Z deníku kocoura Modroočka

běžná cena: 299 Kč
32 stran, 240 × 310 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Josef
Kolář

Helena
Zmatlíková

Zelenoočka, Bělovous Zrzunda, Kiki, a především kocourek
Modroočko – právě oni jsou hlavními hrdiny půvabných
příhod Josefa Koláře, příhod, během nichž Modročko
vyroste z malého kocourka v tatínka čtyř koťátek…
Modroočkovy příběhy pobaví a rozveselí, a navíc leccos
zajímavého vypoví o vlastnostech a zvycích různých
zvířátek.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
112 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let
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ProPro
milovníky
dospěléjednorožců

Nakresli si kouzelné jednorožce

Missy
Turnerová

Vydej se s námi na cestu do nádherného a zábavného světa jednorožců! Postupuj podle
jednoduchých návodů a nauč se jako mávnutím kouzelného proutku kreslit nejen
kouzelné jednorožce, ale i jejich rozkošné přátele (křehké víly, mořské panny, roztomilé
lenochody, veselé narvaly, přátelské draky, krásné
princezny a mazlivá zvířátka). Spousta barevného
malování nejen podle předlohy ale i dokreslování
dle vlastní fantasie!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 230 × 260 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Kouzelný jednorožec: Silnější než kouzlo
Linda
Andrew Farley,
Soumrak sice
Chapmanová
Biz Hull
většinu času
vypadá jako obyčejný poník, ale pokaždé když Laura
pronese slova tajného zaříkadla, promění se
v kouzelného jednorožce a společně pak létají
po světě… Při jedné z večerních projížděk se Soumrak
začne cítit nemocný, a tak se s Laurou musí nečekaně
vrátit domů. Když se příhoda opakuje, Laura si
uvědomí, že Soumrakovi není dobře, jen když se
promění v jednorožce. Najdou něco silnějšího než
kouzlo, co by mu mohlo pomoci?

Vyšlo také:

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

14 Klu b mladých čtenářů Albatros

Kouzelný jednorožec:
• Překvapení pod
hvězdami
• Létání v oblacích
• Sny se vyplní
• Tajemná proměna

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena:
199 Kč

Pro
Prodospělé
holky

Holčičiny - vybarvovací deník

Zuzana
Neubauerová

Zabav se s tímto cool deníkem a poznej sama sebe.
Čeká tě spousta vybarvování i zapisování o tom,
jaká jsi a co máš ráda, ale také přitažlivé testy,
horoskopy, praktické rady a tvůrčí návody, citáty
a nápady, jak trávit volný čas o samotě i s přáteli.
Najdeš zde hodně prostoru pro své tvůrčí vyjádření
i spoustu nevšední inspirace.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
208 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Kniha testů pro nejlepší kámošky 2
Helaine
S nejlepší kámoškou je všechno
Beckerová
daleko zábavnější. Ale jak dobře se
znáte? Víš, jaká je její oblíbená svačinka? Má radši
kočky, nebo psy? Dovolila by ti, abys jí vybrala nový
účes? Popadni svou nejlepší kamarádku a Knihu
testů pro nejlepší kámošky 2 a připrav se
na pořádnou zábavu! Oslavte svoje přátelství a ještě
lépe jedna druhou poznejte.

Vyšlo také:

Kniha testů
pro nejlepší kámošky

139 Kč
cena KMČ

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

139 Kč
cena KMČ

běžná cena:
169 Kč
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ProZábava
dospělé

Kouzelná fólie ZVÍŘÁTKA
Knížka s šikovnou kapsou obsahuje 20 listů barevných
fólií a 10 samolepicích obrázkových karet. Pomocí
postupného přikládání barevných fólií si obrázkové
karty můžeš vyzdobit dle své fantazie a pak z nich
vyrobit například krásné přání k narozeninám,
originální obal na tajný deníček či ozdobnou cedulku
na dveře svého pokojíčku. Ke každému obrázku totiž
v knize najdeš spoustu skvělých nápadů.

Vyšlo také:

Kouzelná fólie:
• MOŘSKÉ PANNY
• JEDNOROŽCI

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 230 × 147 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Cena za jeden díl

Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY
V této kouzelné knížečce najdete vše potřebné
k výrobě kouzelných vyškrabovacích obrázků:
10 barevných kartiček, 16 stránek nápadů
a návodů, 1 praktické škrabátko a 1 šikovnou
kapsu na vlastní obrázky. Z hotových
výrobků pak můžeš snadno vytvořit
yšlo také:
úžasné dárky, originální obrázky,
Vyškrabovací
rozmanité cedulky či
kartičky MANDALY
narozeninová přání pro svoje
kamarády a rodinu!

V

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 230 × 147 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

16 Klu b mladých čtenářů Albatros

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Příběhy dětí

Hvězdný prach: Kouzlo měsíční záře
Linda
Biz Hull,
První díl bestsellerové série
Chapmanová
Mel Grant
o přátelství a rodině, kde jsou
kouzla na denním pořádku. Lucka o prázdninách zjistí, že se
narodila s tajnými vlohami ducha hvězdného prachu. Takoví lidé
umějí létat a mají magické schopnosti, ale také důležité poslání –
chránit přírodu a pečovat o ni.

199 Kč
cena KMČ

Anička a Velikonoce

běžná cena: 249 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Ivana
Peroutková

Eva
Mastníková

Blíží se Velikonoce a Anička dostane báječný nápad – pojede
k babičce! Na vesnici chodila do druhé třídy a měla tam prima
kamarádky a kamarády. Jak se asi mají? Prožijí společně zase
nějaká dobrodružství?

SLEVA 26 %

Vyšlo také:

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
128 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

139 Kč
cena KMČ

Anička a cirkus, Anička a její kamarádky, Anička na horách, Anička na řece,
Anička u moře, Anička v Austrálii, Anička v zahradě, Anička ve městě

běžná cena:
189 Kč

Cena za jeden díl
Jaro 2020
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Příběhy dětí

Tajemství hotelu Winterhouse
Další pokračování napínavé série o Alžbětě
a Freddym, kteří se tentokrát pokusí přijít
na kloub případu tajemného hosta a jeho
magické knihy. Zatímco se věnují pátrání,
neujdou pozornosti nové obyvatelky hotelu,
která se možná pokouší oživit zlý přízrak.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
384 stran, 150 × 217 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Druhý díl trilogie
plné tajemna,
magie a rébusů

Ben
Guterson
Chloe
Bristol

Již vyšlo:

Hotel Winterhouse

279 Kč
cena KMČ

běžná cena:
349 Kč

Správná pětka na Ďáblových skalách
Enid
Bohumil
Tentokrát tráví Správná pětka jarní
Blytonová
Fencl
prázdniny ve starém nepoužívaném
majáku na Ďáblových skalách. Tam v minulosti ztroskotalo mnoho
lodí, které na nebezpečné skály navedli chamtiví lupiči… S novým
kamarádem Kutilem a jeho rozpustilou opicí Nezbedou se Pětka
vydá na průzkum podmořského tunelu, který je dovede
k neuvěřitelnému
objevu…

184 Kč
cena KMČ

Bartolomějové

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

Dagmar
Lhotová

Jindřich
Kovařík

Bartoloměj bydlí v městečku Řeřichově a stále přemýšlí, jak by si
přičaroval bratra, čtvrťáka, jako je on. Tatínkův bratr bydlí v Hrabětově,
je kouzelníkem a právě musí odjet na turné. Jeho syn má zůstat
doma, a proto prosí, jestli by se ho ujali hodná teta a jediný strýček.
A tak jednoho dne vystoupí na nádraží kluk. Vypadá jako Bartoloměj,
stejně se jmenuje, má i shodné datum narození. Přestože se bratranci
nikdy neviděli, hned se
skamarádili. A nastal čas
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
dobrodružství, fantazie
112 stran, 195 × 255 mm
cena KMČ
a velkého přátelství.
pevná vazba, pro děti od 7 let

18 Klu b mladých čtenářů Albatros

Dobrodružné čtení

Sesterstvo ve Snové říši

Lucie
Hlavinková

Mila

Kouzelná kočka Fabiola tentokrát nepřenese
Sesterstvo do minulosti, ale do říše snů! Začínají se
tam totiž dít moc divné věci. V Elině ulici navíc nikdo
nemůže v klidu spát, všichni se pořád bezdůvodně
budí a ráno jsou pak strašně mrzutí. Že by to spolu
nějak souviselo? Ela s Bárou a Míšou se v doprovodu
neobyčejné kočky s tím nejhebčím kožíškem pouštějí
do pátrání. O tajemno a dobrodružství při tom
rozhodně nebude nouze!

Vyšlo také:

Sesterstvo
a kouzelná kočka Fabiola

199 Kč
cena KMČ

199 Kč

běžná cena: 249 Kč
136 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Francesca Cavallo,
Sto krátkých příběhů vypráví
Elena Favilli
životní osudy stovky mimořádných
žen z minulosti i současnosti. Umělkyně, sportovkyně,
vědkyně, političky a další velké osobnosti, které se
nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují malé
i velké čtenáře snít velké sny. Seznámíte se
s královnou Alžbětou I., s módní návrhářkou Coco
Chanel nebo s tenistkou Serenou Williams. Každý
medailonek navíc doprovází celostránkové portréty
od šedesáti výtvarnic
z celého světa.
yšlo také:

V

Příběhy na dobrou noc
pro malé rebelky 2

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 cena:
369 Kč
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Dětská klasika

Neuvěřitelná dobrodružství rytíře dona Quijota
i zbrojnoše Sancha Panzy Vladimír
Hulpach

Dušan
Kállay

Klenot světové literatury převyprável pro děti přístupnou formou
Vladimír Hulpach. Doplňují ho celostránkové barevné ilustrace
slovenského ilustrátora Dušana Kalláye, nositele Andersenovy
ceny. Proto neváhejte a vydejte se s potulným rytířem donem
Quijotem vzkřísit zašlou
slávu ušlechtilého
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
rytířského stavu!
184 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 9 let

Harry Potter box 1-7

J.K. Rowlingová

POZOR – POZOR! Expres do Bradavic je připraven k odjezdu! Ale od začátku: Nejdříve jsme
v domě číslo 4 v Zobí ulici… A potom už postupně poznáváme Harryho, Rona, Hermionu,
Hagrida, Albuse Brumbála, Malfoye, Voldemorta a mnoho dalších a dalších postav
a postaviček, z nichž každá má v této sáze své důležité místo.
Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň z Azkabanu, Ohnivý
pohár, Fénixův řád, Princ dvojí krve, Relikvie smrti. Všech sedm
příběhů čarodějnického
učně v nové, ještě
běžná cena: 1 799 Kč
1 439 Kč
krásnější dárkové
stran, 116 × 193 mm
cena KMČ
kolekci.
měkká vazba, pro děti od 9 let

Dva roky prázdnin

Ondřej
Neff

Zdeněk
Burian

Dobrodružství party kluků vyvržených na břeh pustého ostrova
nepřestává poutat obrazotvornost čtenářů ani ve věku dálkových
letů a internetu. Školní výlet se protáhl na dva roky a prázdniny
to rozhodně nejsou. Děti ve věku od osmi do dvanácti musí tvrdě dřít,
aby útrapy nastražené divokou přírodou přežily, a nakonec jsou nuceny
podniknout osudový boj se skupinou zločinců. Vítězství znamená
život, prohra smrt…

219 Kč
cena KMČ

20 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 279 Kč
224 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Dobrodružství

Žeberův odkaz

219 Kč
cena KMČ

David Jan
Žák

Vyšlo také:

Jindra
Čapek

Jedenáctiletý Edwin zmizel! Jeho kamarádům je
jasné, že to nějak souvisí s profesorem Žeberou
a zápisníkem. Nezbývá než se pustit do pátrání
na vlastní pěst. Parta dětí však nebude hledat
jenom Edwina, ale i průchody do tajemného světa
Trombů. Stopy vedou k záhadnému pokladu
a také k dávnému přátelství, které
běžná cena: 269 Kč se za podivných okolností rozpadlo.

184 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Lovec jelenů

Dobrodružná série
ve stylu Foglarovek
James Fenimore
Cooper

Zmizení
Edwina Lindy

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Zdeněk
Burian

James Fenimore Cooper je právem označován
za jednoho ze zakladatelů dobrodružné literatury. Svým
románem Poslední Mohykán spoluurčil základní motivy
jednoho z čtenářsky nejoblíbenějších žánrů. Hlavní postava románu,
lovec a zálesák Natty Bumppo, přezdívaný podle jelenicových
kamaší Kožená punčocha, se však poprvé objevil ještě coby mladík
v románu Lovec jelenů.
Příběh v překladu Jiřího
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
Joska vychází vůbec
304 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
poprvé s ilustracemi
pevná vazba, pro děti od 9 let
Zdeňka Buriana!

Osada Havranů - U veliké řeky

Eduard
Štorch

Zdeněk
Burian

V Osadě Havranů a v novele U Veliké řeky Eduard Štorch volně
navazuje na svou vizi pravěkého světa, tak jak ji započal v románu
Lovci mamutů. Ač se jedná o tituly méně známé, svou čtivostí
a kvalitou přesvědčí každého čtenáře. Štorch nás tentokrát zavádí do
mladší doby kamenné, dob prvních osadníků a zemědělců v českých
zemích. V sérii dobrodružných příběhů přibližuje způsob života našich
předků – nepřetržitý boj
o přežití a odolávání
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
neustálému nebezpečí.
240 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 9 let
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Dobrodružství

Dobrodružství profesora Challengera
Arthur Conan
Miloslav
Svéhlavý profesor G. E. Challenger
Doyle
Muškát
a jeho novinářský přítel Ted Malone
se vracejí ve dvou příbězích, které v českém knižním vydání dosud
nevyšly! Dobrodružné příběhy z pera slavného A. C. Doyla, které
vás budou napínat do posledního písmenka.

179 Kč
cena KMČ

Ve staré cihelně se svítí

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

Petr Hugo
Šlik

Petr
Morkes

Proč se ve staré cihelně svítí? Nikdo tam nepracuje ani nežije…
Dvanáctiletí průzkumníci Vojta s Jindrou a jejich kamarádka Tereza se
rozhodnou, že záhadě přijdou na kloub! Vyzbrojeni kuráží a baterkami
vyrazí a najdou tam – dvacetiletého Františka. Co tam dělá? Snaží se
zachránit architektonicky cennou cihelnu. To je jasné, že mu trojice
kamarádů musí pomoci! S nákupním centrem a obrovským
parkovištěm by totiž
Klárov nebyl jako dřív.

189 Kč
cena KMČ

běžná cena: 239 Kč
152 stran, 154 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů
Mike
Lidé o zvířatech říkají nejrůznější věci, ale my vám
Unwin
představíme jen skutečné příběhy těch nejodvážnějších
hvězd zvířecí říše. Zvířecí hrdinové všech tvarů a velikostí prošli
náročnými zkouškami a prokázali neuvěřitelnou odvahu, obětavost
a vynalézavost při záchraně lidských životů. Jejich osudy napříč
historií světa vás zaručeně dojmou, poučí i pobaví.

239 Kč
cena KMČ

22 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
96 stran, 185 × 250 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

LEGO

S minifigurkou LEGO

LEGO0 Friends: Dobrodružství v Heartlake
R

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

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
24 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

S minifigurkou LEGO

LEGO0 NINJAGO0: Připraveni na hru?
R

R

Po celém městě se ztrácejí hráči – a s nimi zmizel
i Jay! Sestav minifigurku Jaye a pomoz mu zorientovat
se ve virtuálním světě hry Prime Empire. Přečti si
o tajné základně Mechanika a o této záhadné
arkádové hře. Pak zapoj své hráčské dovednosti
a pomoz nindžům vyřešit hádanky, nakresli s nimi
obrázky a najdi cestu
spletitými bludišti, kde
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
budou hledat svého
32 stran, 205 × 288 mm
cena KMČ
přítele. Hra s mistry
měkká vazba, pro děti od 7 let
Spinjitzu začíná!

R
0
LEGO Harry Potter™:

Dárkový box

Připrav se na magické dobrodružství, při kterém budeš
hledat rozdíly, najdeš zlatonku, nakreslíš svého
vlastního patrona, zažiješ hodinu lektvarů
a proběhneš se po pohyblivých schodištích.
S pěti archy parádních samolepek
a minifigurkou si užiješ spoustu zábavy
a připomeneš si své oblíbené scény ze světa
LEGO® Harry Potter™.

4 knihy a minifigurka
v dárkové plechové
krabičce

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 180 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Poznáváme svět

Animalium

Jenny
Broomová

Katie
Scottová

Vítejte v Animaliu! V muzeu, které je otevřené
365 dní v roce. Vystavuje ty nejkrásnější exponáty
a vy do něj můžete chodit, kdy se vám zachce.
Najdete zde pestrou paletu téměř dvou set živočichů,
kteří okouzlí návštěvníky každého věku. Prozkoumáte
rozmanité biotopy planety Země. A co víc? Dozvíte
se, jak se živočišstvo vyvíjelo, jak vypadají zvířecí
útroby, a další zajímavosti. Račte vstoupit –
království zvířat se vám otevírá v celé své kráse!

Vyšlo také:

Botanicum
Dinosaurium

399 Kč

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
112 stran, 272 × 370 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

cena KMČ

běžná cena:
499 Kč

Cena za jeden díl

Frida Kahlo a její animalitos

Monica
Brown

John
Parra

Frida Kahlo byla výjimečná už jako malá holčička –
vynikala nezlomnou vůlí, nezměrnou představivostí
a zvídavostí, ale také láskou ke zvířatům, která ji
provázela po celý život. Fridini mazlíčci v mnohém
odráželi její vlastní osobnost, ale byli jí také inspirací
a věrnými společníky. Seznamte se s jejími pejsky,
opičkami, kočkou, papouškem i dalšími němými
tvářemi z Fridina malého zvěřince a zároveň skrze ně
poznejte jednu z nejslavnějších malířek všech dob.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
32 stran, 210 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

24 Klu b mladých čtenářů Albatros

Poznáváme svět

Příručka mladého zahradníka
Ať už na zahradě, na balkoně, nebo na okenním parapetu, tahle
knížka vám ukáže krok za krokem, jak můžete vypěstovat třeba
lahodné čerstvé jahody, založit záhon s oblíbenými druhy zeleniny
nebo postavit „hotel“ pro roztomilé berušky. A co přesně najdete
na stránkách téhle knížky? Přes 60 stran zahradnických rad,
receptů, nápadů na různé hry a návodů! Kniha je určena dětem
od 6 let a obsahuje i rady
běžná cena: 199 Kč
pro rodiče.
159 Kč

Přes 60 rad, jak začít
se zahradničením

cena KMČ

64 stran, 210 × 280 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

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 jejich útoku a obrany, s kamufláží i s jejich
jídelníčkem a dozvíš se
mnohé o jejich chování,
běžná cena: 399 Kč
rozmnožování a životních 319 Kč
160 stran, 230 × 301 mm
cena KMČ
cyklech.
pevná vazba, pro děti od 6 let

Herbář pro děti

SLEVA 34 %

Oldřich
Růžička

Kniha obsahuje 15 rostlin, které rostou v tvém bezprostředním
okolí. Udělej si výlet s rodiči nebo s kamarády, najdi si dle ilustrací
bylinku, vylisuj ji a nalep do speciální kapsy. Vznikne tak tvůj první
herbář! Navíc se dozvíš mnoho zajímavostí o zdraví prospěšných
bylinkách a naučíš se připravit spoustu dobrot.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
32 stran, 230 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Jaro 2020

25

Pro milovníky zvířat

Elena: Tajemství Dubové farmy

Nele
Neuhausová

Elena je radostí celá bez sebe, když dostane dopis
z USA. Brenda Murrayová, nynější majitelka koně
Quintana, kterého Elena vycvičila, ji i s její nejlepší
kamarádkou Melike zve na prázdniny na Dubovou
farmu v Massachusetts! Elena si koňský ráj na Dubové
farmě na první pohled zamiluje. Když se však těžce
zraní vzácný kůň a znenadání zmizí dcera majitelky
farmy, začíná Elena pomalu odkrývat děsivé tajemství…

Vyšlo také:
199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
368 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 13 let

Cena
za jeden díl

• Letní rozhodnutí, Mračna nad turnajem, Přes všechny překážky

Míša a její malí pacienti:
Zápisník malé veterinářky

Aniela
Cholewińska-Szkoliková
Agnieszka
Filipowska

Zbožňuješ zvířátka a sníš o tom, že se staneš
veterinářkou? Pokud ano, pak je tato skvělá kniha
přímo pro tebe! Najdeš tu spoustu cenných
informací o tom, jak se o různá zvířata starat, čím je
krmit, čeho se bojí, co mají ráda, a mnoho dalšího.
A nejen to. Můžeš také kreslit, doplňovat a nalepovat
spolu s Míšou z Lipové kliniky. Toto bude tvůj
oblíbený zápisník!

159 Kč
cena KMČ

Vyšlo také:

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 240 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Míša a její malí pacienti:
pacienti

• Nečekaní hosté, Promoklé kotě,
• Roztomilý uprchlík,
• Veterinářka z Lipové kliniky

26 Klu b mladých čtenářů Albatros

139 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena:
169 Kč

Pro milovníky zvířat

Nemocnice pro zvířátka:

Zraněný lišák

Lucy
Kamarádi Amélie a Sam milují zvířata.
Daniels
Když jednoho dne objeví zraněného
lišáka, ještě netuší, že zanedlouho budou muset
zachraňovat celou liščí rodinu. Podaří se jim najít
vhodné místo, kde by mohla tahle roztomilá zrzavá
zvířátka žít bezpečně a beze strachu?

Vyšlo také:
199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
104 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Cena
za jeden díl

Nemocnice pro zvířátka

• Záchrana koťátek, Králíček v nebezpečí, Ubohé štěňátko

Zákon smečky 1-6 box

S L E VA 4

0%

Erin
Hunterová

Box obsahuje všech šest dílů bestsellerové série
o Štístkovi a jeho psích přátelích.

599 Kč
cena KMČ

běžná cena: 990 Kč
145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

• Mrtvé město
• Skrytý nepřítel
• Temnota padá

• Trnitá cesta
• Nekonečné jezero
• Psí běsnění
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2 knihy za 1 cenu

Minecraft a PC hry

Fortnite Battle Royale:
Ve těchto dvou knížkách najdou fanoušci Fortnite
nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče.
Dozvíš se, jak správně postavit a rozvrhnout svou
pevnost, kam ji umístit a jaký materiál na stavbu
nejlépe použít. Pokročilé tipy a rady pro všechny,
kteří to s hraním Fortnite myslí opravdu vážně.

259 Kč

Stavěj jako profík

za balíček

Původní cena 199 + 199 = 398 Kč

Pokročilé bojové techniky

Minecraft Průvodce farmařením
Oficiální Průvodce farmařením vás naučí všechno podstatné:
od základů pěstování plodin a chovu zvířat až po nakládání
s nepřátelskými moby a generování užitečných bloků. Díky
osvědčeným radám, informacím a tipům od expertů z Mojangu jde
o nejlepšího průvodce, který vás ve světě Minecraftu naučí
soběstačnosti.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 148 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

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 by vaše představivost nemohla vytvořit!

159 Kč
cena KMČ

28 Klu b mladých čtenářů Albatros

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

Minecraft a PC hry

Deník malého Minecrafťáka:

komiks

Cube
Kid

Minus rozhodně není vesničan jako ostatní. Pěstování mrkve ho
vůbec nezajímá a obchodování ještě méně. Jeho snem je stát se
bojovníkem. Jednoho dne sebere odvahu a vydá se vstříc
dobrodružství. Zombie, se kterou se setká, naopak sní o tom,
že se stane člověkem. Společně je čeká spousta dobrodružství…

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Plants vs. Zombies BOX žlutý
Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny opakovaně čelí Zombossovi v čele
armády zombií. Ochrání městečko před náporem mozkuchtivých
nepřátel? Zombiím se budou muset postavit nejen v současnosti,
ale i v minulosti a budoucnosti. Po cestování časem to Zomboss
zkusí znovu, tentokrát s pomocí nemrtvých z akademické půdy. Box
obsahuje díly: Trávogedon, Časokalypsa a Postrach okolí.

Trojnásobná dávka
Plants vs. Zombies

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
192 stran, 152 × 228 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

World of tanks
Hra World of Tanks se stala světovým
fenoménem a stále se těší obrovské
oblibě. S touto oficiální příčkou budete porážet
nepřátele, ať jste právě nasedli do svého prvního Lechttraktoru,
nebo se zrovna prokousali až k tankům desáté úrovně. Najdete
v ní všechno ohledně taktiky a manévrování, tipy pro jednotlivé
mapy, referenční
materiál a další triky,
běžná cena: 399 Kč
díky nimž budete v další 319 Kč
224 stran, 185 × 237 mm
cena KMČ
mechanizované bitvě
pevná vazba, pro děti od 9 let
zase o skok silnější.
Jaro 2020
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Vtipy
Přijde kostra k zubaři.
Doktor ji prohlédne a vzápětí sděluje diagnózu:
„Zuby máte v pořádku, ale dásně mi dělají starosti!“
Tento vtip nám poslal a Anežka Svatošová
Dva blázni se procházejí po zahradě ústavu.
„Proč s sebou pořád nosíš ten šroubovák?“
„No přece kdyby mě někdo fakt hodně naštval
a mně povolily nervy!“
Tento vtip nám poslal Michal Ševčík
Blázen cosi dělá s provázkem a druhý se ho ptá:
„Co děláš?“ „Nemůžu najít konec.“
„Ten nenajdeš, já jsem ti ho ustřihl!“
Tento vtip nám poslal Michal Ševčík
Pepíček přijde večer za tátou, a povídá: „Tati,
umíš psát ve tmě?“
„No, myslím, že jo. Co mám napsat?“
„Svoje jméno do mojí žákovské knížky.“
Tento vtip nám poslal Michal Ševčík
„Táto, přeložili mě do zvláštní školy!“
„Výborně Kubíčku, když na to máš tak studuj!“
Vtip poslala Karolína Bartošková
a Aneta Zatloukalová
„Co je barevné a nevidíš to?“
„Nevím.“
„No přece zakopané pastelky!“
Tento vtip nám poslala Natálie Glušáková
„Kde je ten pán, kterého přejel parní válec?“
ptá se doktor.
Sestřička mu odpoví: „V pokoji číslo jedna, dva
a tři.“
Tento vtip nám poslala Kristýna Fialová
Volá fotbalista otci: „Ahoj tati, dnes jsem dal
dva góly!“
„No to je super, a kolik to skončilo?“
„1 : 1“
Tento vtip nám poslala Laura Turtenwaldová
Kouzelník vyvolá ze sálu jednoho chlapce:
„Chlapče, můžeš říct zde přítomným v sále,
že mě vidíš poprvé?“
„Ano, tati.“
Tento vtip nám poslala Lenka Schlösingerová

Paní učitelka říká dětem: „Vymyslete větu se
slovem pakliže.“
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat,
pakliže je hodně sucho”!
„Výborně!“
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak
cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyže”!
Tento vtip nám poslala Jessica Černá
Sousedka se ptá se malého Toníka, který právě
začal chodit do první třídy: „Co je tvůj
nejoblíbenější předmět ve škole?“
„Asi zvonek, paní Krhavá.“
Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda.
První říká: „Já mám ve stádě 98 ovcí a ty?“
„Já nevím pokaždé, když se je snažím spočítat,
usnu!“
Lupič v McDonald’s na obsluhu: „Pokladnu,
rychle!‘‘
Obsluha se nenechá vyvést z míry: „A jako
příloha?‘‘
Tento vtip nám poslal Dominik Nechvila
Na dostizích
„Jak to, že v kartách máte takové štěstí
a na dostizích jste ještě nevyhrál?!?“
„Jo pane, jen si zkuste strčit koně do rukávu…!“
Tento vtip nám poslala Zuzana Šebíková
Policista zastaví na křižovatce řidiče a říká mu:
„Pane, chceme vám oznámit, že jste první, kdo
dnes projel tuto křižovatku bez přestupku.“
Manželka, která policistu neslyšela, muži říká:
„No, já ti říkala, že bez řidičáku daleko
nedojedeš!“
Dědeček ze zadního sedadla: „Já ti říkal,
že s ukradeným autem bude cesta krátká!“
Z kufru se ozve babička: „Už jsme za
hranicemi?“
Tento vtip nám poslala Rosalie Anna Dujková
Za bouřlivé plavby přes Atlantik spočívá turista
zmoženě na lehátku.
Přijde k němu steward a ptá se: „Budete
obědvat, pane, nebo mám oběd hodit přes
palubu rovnou?“
Tento vtip nám poslala Dalenka

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.

30 Klu b mladých čtenářů Albatros

Zábavné učení

Přijímačky s češtinářem - 5. třída

Jarmil
Vepřek

Kamarádský češtinář vám prozradí, co přesně čeká
na uchazeče u jednotných přijímacích zkoušek
z českého jazyka. Tato příručka pomůže žákům
nejenom s opakováním probíraného učiva a jeho
lepším porozuměním, ale také upozorní, na co si dát
pozor a čeho se naopak u zkoušek nebát, protože
o body nepřijdete a můžete jen získat. Zkrátka,
češtinář poradí, jak nejlépe zúročit své vědomosti.
Každý zlomek této knížky má za cíl připravit žáky
na didaktický test z češtiny komplexně, originálně
a zejména efektivně.

159 Kč
Provede tě češtinou
i didaktickým testem

cena KMČ

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

Vyšlo také:

Přijímačky s češtinářem - 7. třída
Přijímačky s češtinářem - 9. třída

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena:
199 Kč

Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
a spisovatelky
Kateřina
Hošková

Jaroslava
Kučerová

Kniha je určena dětem i studentům k samostatnému tvoření,
vhodná je rovněž do školních hodin nebo pro volnočasové aktivity.
V knize najdete plno nápadů zaměřených na rozvoj tvůrčího psaní.
Cvičení jsou řazena od jednodušších po obtížnější, často obsahují
jednu i více variant.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
136 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let
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Zábavné učení

DESETIMINUTOVKY. BĚ, PĚ, VĚ, MĚ…
Eva
Správné použití -ě nebo -je ve větách je důležité nejen
Mrázková
pro dobrou známku z písemky, ale může zabránit
i nedorozumění, které by vzniklo kvůli změně významu slova.
Desetiminutovky jsou určeny každému, kdo si potřebuje v pár
minutách prověřit své znalosti. V knize najdeme velké množství
materiálu na procvičení BJE, VJE, BĚ, PĚ, VĚ + MĚ, MNĚ. Můžeme
vyplňovat buď jeden list po
běžná cena: 149 Kč
druhém, anebo na přeskáčku. 119 Kč
80 stran, 170 × 243 mm
Stránky se dají z knihy snadno cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 9 let
vyjmout díky perforovaným
okrajům a vyplnit, kdekoliv
a kdykoliv se to hodí.

DESETIMINUTOVKY:
• Chemie
• Koncovky
podstatných
a přídavných jmen
• Násobilka

119 Kč
cena KMČ

běžná cena:
149 Kč

Cena
za jeden
díl

Matemág

• Shoda přísudku
s podmětem

• Velká a malá
písmena

• Vy jmenovaná slova
• Zlomky

Martin Hak,
Štěpán Ročák,
Petr Zavadil

Jakub
Mareš

Matematika není jenom o počítání. Naučme nejmenší děti
matematickému myšlení – pomocí matematických rébusů a hlavolamů
provázaných přitažlivým příběhem, který ukazuje důležitost a význam
komunikace. Pracovní sešit Matemág je připraven dle Hejného metody.
Za Matemágem stojí autorský tým populární a oceňované
stejnojmenné aplikace.

184 Kč
cena KMČ

32 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 229 Kč
32 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Zábavné učení

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 a bude úplně
jedno, zda jen jako nebo doopravdy s knihou v ruce.
Na začátku každého putování nás čeká malá cestovní
hádanka a pak si budeme hrát a třeba se i trochu prát
s úkoly na doplňování. Procvičíme si vyjmenovaná
slova a navštívíme Lipno, Prahu, Vysoké Mýto, Teplice
nebo třeba Špindlerův Mlýn. Tak šťastnou cestu!

Vyšlo také:

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Hrátky s češtinou a literaturou
pro 1. stupeň ZŠ
Hrátky s češtinou a literaturou
pro 2. stupeň ZŠ

99 Kč

Cena
za jeden díl

cena KMČ

běžná cena: 129 Kč

Destrukční učebnice matematiky

Radek
Chajda

Mgr. Radek Chajda připravil unikátní učebnici
matematiky. Vybral nejproblematičtější oblasti učiva
matematiky na ZŠ a připravil 50 kapitol, ve kterých
si to podstatné zopakuješ a následně i procvičíš
na zajímavých příkladech. A hlavně se pořádně
vyřádíš na destrukčních úlohách, které tvoji knížku
trochu… ehm… vylepší! Zapomeň na nudné sbírky
úloh a klasické učebnice. Nasadit ochranné brýle
a jdeme na to!

Destrukční učebnice češtiny

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
144 stran, 170 × 243 mm
kroužk. vazba, pro děti od 11 let

Vyšlo také:

Destrukční učebnice fyziky

199 Kč

219 Kč

běžná cena: 249 Kč

běžná cena: 269 Kč

cena KMČ

cena KMČ
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Akční slevy

SLEVY 40—50 %

Šikulové a Velikonoce

79 Kč
katalogová
cena

Knižní podoba
oblíbeného
televizního cyklu
"Šikulové" přináší
skvělé výrobky,
dekorace, luštěnky,
origami a dárečky
s velikonoční a jarní
tematikou!

původní cena: 149 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Pozorování v přírodě
Začtěte se do deníku
kamarádů Ondřeje
a Hanky, kteří po
celý rok týden po
týdnu zaznamenávají
vše, čeho si všimli na
svých toulkách
přírodou.

SLEVY 40—50 %

Národní pohádky pro malé děti

124 Kč
katalogová
cena

Knížka nabízí
zkrácené
a zjednodušené verze
českých
a moravských
pohádek přepsaných
do jazyka
srozumitelného dětem
raného školního věku.

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

119 Kč

Roztomilý příběh
medvědáře a jeho
medvěda neztratil
ani po letech od
svého prvního vydání
nic ze svého kouzla,
moudrosti, osobitosti
a vtipu.

katalogová
cena

původní cena: 229 Kč
96 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

34 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 229 Kč
104 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Malý vědec 1-4

240 experimentů,
které můžete
provádět i doma,
a které vám
pomůžou lépe
porozumět fyzikálním
a chemickým
zákonům.

239 Kč
katalogová
cena

SLEVY 40—50 %

Kubula a Kuba Kubikula

114 Kč
katalogová
cena

původní cena: 399 Kč
256 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

U nás doma v ZOO:
Jak zachránit gorilí mládě?
Léto a život v ZOO
přinášejí
kamarádkám Lee
a Míle mnohá
dobrodružství
a nezapomenutelné
zážitky.

SLEVY 40—50 %

99 Kč
katalogová
cena

původní cena: 199 Kč
128 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Co letí

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 najdete ty nejpopulárnější facebookové
obrázky a k tomu spoustu dosud neviděného materiálu.
běžná cena: 199 Kč
192 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč
cena KMČ

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

184 Kč
cena KMČ

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

Karel Kovy Kovář: iPohádka

Karel
Kovář

Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu?
Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem
znečištěnými řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše,
jen ne na tradiční pohádku.

Vyšlo také:

Kovy - Ovšem

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
184 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

264 Kč
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
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Trocha historie

České státní svátky

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

Den obnovy samostatného českého státu, Velký
pátek, Svátek práce, Den vítězství… kdo se v tom má
vyznat? Knížka zábavnou a přístupnou formou dětem,
ale třeba i jejich rodičům vysvětluje, proč mimo jiné
mají obchody zavřeno a co vlastně slavíme.
A minikvízy pro bystré hlavy jako bonus!

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
184 stran, 125 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 11 let

100 let Československa v komiksu
Zdeněk
Jakub
Připomeňte si ty
Ležák
Dušek
nejdůležitější milníky naší
historie u příležitosti stoletého výročí vzniku
republiky. Texty Zdeňka Ležáka a ilustrace Jakuba
Duška názornou a zábavnou formou mapují po
desetiletích vývoj Československa až po jeho rozpad.
Přinášejí tak stručné a přehledné dějiny naší země
v jedinečném zpracování. Výjimečná publikace
kombinuje
komiksové
příběhy
a faktografické
texty, které
uvádějí čtenáře
do širších
souvislostí.

399 Kč
cena KMČ

36 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 499 Kč
140 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Poznáváme přírodu

Stromy naší přírody
Originální průvodce plný nádherných fotografií
nejběžnějších stromů naší přírody a některých rostlin,
zvířat a hub, které jsou na nich závislé. Nechybějí zde
však ani nejznámější keře nebo evropské dřeviny,
s nimiž se setkáváme v parcích a zahradách.
Přehledné prezentace listů, plodů, a dokoce i kůry
napomohou dětem naučit se jednotlivé stromy
poznávat. Kniha je vhodná pro celou rodinu
a popisuje stromy
od akátu až po
zimostráz. Rozměr
knihy umožňuje sbalit
si ji kamkoli s sebou
na procházky
do přírody.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
144 stran, 138 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Divoká zvířata
Prozkoumejte s námi způsob života šesti afrických
a asijských druhů zvířat, která obývají jedny
z posledních divočin naší planety. S pomocí naučných
textů, úchvatných fotografií a detailních ilustrací se
dozvíte mnoho informací o jejich vývoji, rozšíření či
způsobu života. Dozvíte se i o tom, které druhy jsou
v ohrožení a jak jim můžeme pomoci přežít.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
112 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Teen zóna

Ženy, co se nedaly

Ivana
Peroutková

Pětadvacet portrétů významných českých žen přináší svědectví
o tom, že odvaha se vyplácí. Hrdinkám českých dějin stál v cestě
nespočet překážek: politický režim, společenská omezení i lidé,
co jim prostě nepřáli. Přesto se všechny dokázaly prosadit a jejich
osudy jsou inspirativní skutečně po všech stránkách!

239 Kč
cena KMČ

Spolu to zvládneme

běžná cena: 299 Kč
176 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Miroslava
Varáčková

Hudba, kapela, kamarádi a housle. Timea moc dobře ví, co je pro ni
v životě nejdůležitější a kam to chce dotáhnout. To by ale nesměla
mít ty nejpřísnější rodiče na světě, kteří jí určují, co má dělat, kam
chodit a s kým se stýkat. Příkazy a zákazy jsou každodenní realitou
jejího života. Takže když se jí naskytne příležitost vydat se se školou
na několikadenní výlet do Berlína, neváhá ani vteřinu. Ovšem místo
divokého večírku plného
nespoutané volnosti ji
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
čeká zážitek, na který
264 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
nikdy v životě
pevná vazba, pro děti od 12 let
nezapomene.

Zlodějská přísaha

299 Kč
cena KMČ

Mary
Pearsonová

Kazi a Jase vyšli z předchozích
dobrodružství silnější a zamilovanější
než kdy dřív. Na zpáteční cestě jsou
však během útoku rozděleni. Oba tak
musí zachovat chladnou hlavu mezi
nepřáteli a hledat spojence na těch
nejnepravděpodobnějších
místech. A nad hlavou se
běžná cena: 369 Kč
416 stran, 145 × 205 mm jim vznáší stín smrti…
pevná vazba, pro děti od 12 let

38 Klu b mladých čtenářů Albatros

Již vyšlo:

Zlodějský tanec

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

Teen zóna

Carrie Kirsten:

Carrie
Kirsten

3 principy

V této knize se vám ukážu z jiné stránky, kterou jste dosud neměli
možnost poznat. Dozvíte se, co jsem na internetu nikdy nesdílela.
Prozradím vám, s čím jsem posledních pár let mimo obrazovku
bojovala. A jak jsem se dostala z psychického dna, na které jsem
kvůli sociálním sítím spadla. Na základě svých zkušeností jsem
vytvořila 3 principy, kterých je potřeba se držet, abychom mohli
vést šťastný a spokojený
běžná cena: 299 Kč
život. Teď se o ně s vámi 239 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
podělím.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let

Svět démonů

Sally
Greenová

Po dramatickém útěku zlodějů dýmu z Rossarbu je všechno vzhůru
nohama: Princeznu Catherine všichni vidí jako zrádkyni. Tash má
zlomené srdce, protože přišla o svého jediného přítele. Edyona
hledají pro vraždu. March v srdci skrývá zradu svého nového
milence. Ambrose touží po odplatě. Do toho všeho je armáda
brutálního krále Aloysia při chuti a chce se zmocnit Pitorie
i Calidoru. Svět hoří…
a démoni mezitím
běžná cena: 369 Kč
299 Kč
spřádají vlastní plány.
344 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

Bez tebe to není léto

239 Kč
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 12 let

Jenny
Hannová

Dřív Belly počítala dny, než se zase bude moct
vrátit na pláž. Ale tentokrát je všechno jinak –
všechno dobré se najednou rozpadá a Belly si
přeje, aby léto vůbec nenastalo. Stačí však
jeden telefonát a ona ví, co musí udělat,
aby zase dala věci do pořádku. Všechno
bude zase dobré, když se
všichni sejdou zpátky v domku
běžná cena: 299 Kč
248 stran, 130 × 200 mm na pláži jako kdysi.
pevná vazba, pro děti od 12 let

Již vyšlo:

Léto, kdy jsem
zkrásněla

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
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Pro šikovné ruce

Jednorožci - omalovánky
Krásní a hrdí jednorožci jsou bytosti nekonečného
světa fantazie. Neplatí pro ně žádná pravidla. Jsou
volní na nekonečných travnatých pláních a rozkvetlých
loukách, v letu noční oblohou. Krása, smyslnost,
hrdost a síla. Tvé pastelky či fixy vdechnou těmto
tvorům život. Jednorožci velcí i malí, zahaleni
v květinách či hvězdném třpytu, čekají, aby s tvou
pomocí zazářili! Díky perforovaným stránkám si
nejhezčí obrázky snadno vytrhneš, můžeš si je vystavit
nebo je darovat.

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
72 stran, 224 × 224 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa
Úžasná knížka plná zábavných spojovaček ze všech
koutů naší planety! Spojuj tečky s čísly a objevuj
zvířátka pod vodou, v pralese, na pláži, v lese
nebo parku. Kreslíš rád pestrobarevné ptáky,
domácí mazlíčky, podmořské ryby nebo divoké
šelmy? V této zajímavé knize potkáš zvířátek
mnohem více, a navíc se o každém z nich dozvíš
něco zajímavého.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 230 × 260 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

40 Klu b mladých čtenářů Albatros

Pro šikovné ruce

Nakresli 50 psů

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 210 × 274 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Lee
J. Ames

Nakresli
50 koní

Vyšlo také:

Nakresli 50 psů je jasný
a nenáročný průvodce, jak
159 Kč
krok za krokem nakreslit
cena KMČ
nejrůznější psí plemena.
běžná cena: 199 Kč
Snadno pomůže dětem
i dospělým získat
Nakresli
či rozvinout dovednosti
50 zvířat
a perfektně zvládnout
kresbu psů. Praktické
159 Kč
cena KMČ
návody usnadní mladým
umělcům naučit se kreslit
běžná cena: 199 Kč
psy nejrůznějších ras, jako
jsou zlatí retrívři, němečtí
ovčáci, malamuti, kolie,
jorkšíři a mnozí další. Ať chceme zobrazit nejlepšího
přítele člověka při hře, v pozorném sedu, jak
panáčkuje, nebo spí, stačí vědět, jak na to, a je to
snadné!

3D kočičí omalovánky

Obsahuje 3D brýle

Kočičí 3D omalovánky přinášejí omalování zcela nový
rozměr. Postupujte podle návodů, které vám prozradí,
jak kombinovat teplé a studené barvy tak, aby
obrázky koček začaly vyskakovat z dvourozměrných
stránek. Propracované kresby divokých koček,
roztomilých koťátek, domácích kocourků i bláznivých
kočičáren pobaví a potěší děti i dospělé.

Vyšlo také:

Psí 3D omalovánky

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
88 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
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Pro šikovné ruce

52 keramických projektů s GOLEMem
Michala
Hravá kniha, určená především pro děti a pedagogy výtvarné výchovy, je
Šmikmátorová
výběrem 52 nejlepších keramických projektů z oblíbeného českého
výtvarného časopisu Golem. Obsažené nápady jsou rozděleny do čtyř tematických celků dle
ročních období a k jejich tvorbě není třeba hrnčířský kruh. Malí čtenáři se seznámí s různými
technikami zpracování keramické hlíny i s oblíbenými technikami dekorování a vyzkoušejí si
také kombinace hlíny se sklem, mozaikou nebo přírodními materiály.

199 Kč
cena KMČ

Kniha plná experimentů

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 242 × 222 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Anastasia
Zanoncelli

Baldo
del Edizioni

Možná ti nedají spát otázky spojené
s fungováním okolního světa a ve škole
jsi na ně doposud nenašel uspokojivé
odpovědi. Možná řadu věcí znáš pouze
teoreticky, ale co si je zkusit ověřit
pomocí jednoduchých experimentů!
Pusť se do toho, tato kniha ti s tím
pomůže a ukáže ti, že i věda může být
zábavná a hravá!

SLEVA 50 %
42 Klu b mladých čtenářů Albatros

149 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
156 stran, 170 × 240 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Pro rodiče

Máma v kuchyni 2

Barbora
Charvátová

Tato knížka vám usnadní každodenní přemýšlení, jak poskládat
jídelníček ke spokojenosti vás i vašich ratolestí. Najdete tu rozmanité
pokrmy – od polévek přes hlavní jídla, svačinky až k pamlskům, vše
roztříděno podle věku dětí.

Vyšlo také:

Máma v kuchyni

279 Kč
cena KMČ

279 Kč

běžná cena: 349 Kč
192 stran, 210 × 247 mm
pevná vazba, pro děti od 14 let

cena KMČ

běžná cena: 349 Kč

Kdo chytá v síti

Znáte z

f ilmu

Vít Klusák,
Marika Pecháčková

Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu. Režiséři
Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce
fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek. Už během několika minut
po spuštění se jim ozvaly desítky mužů, během deseti dnů jich bylo
přes dva tisíce. Autorka knihy se setkává s obětmi i predátory,
rodiči obětí, sexuologem i dětskou psycholožkou. Syrové rozhovory,
záznamy chatů,
fotografie a hledání proč.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
240 stran, 135 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 15 let

Čaje a přírodní léčivé prostředky
Adriana Paolini,
Byliny pomáhají člověku od bolesti, hojit rány,
Marco Pavesi
detoxikovat organismus. Proč brát léky, když
k vyřešení každodenních zdravotních problémů můžete použít
přírodní léčivé prostředky, jako jsou čaje, nálevy, tinktury, masti?
V knize naleznete seznam bylin a rostlin s upřesněním místa výskytu,
období sběru a léčivých vlastností. Seznámíte se s příznaky nemocí,
které můžete léčit
bylinami. Ke každému
běžná cena: 299 Kč
příznaku je uveden recept 239 Kč
200 stran, 150 × 210 mm
cena KMČ
na přípravky, jež mohou
měkká vazba, pro děti od 10 let
daný příznak vyřešit.
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Pro dospělé

JÓGA - anatomie, 2. rozšířené vydání

Leslie Kaminoff
Amy Matthews

Světový bestseller. Názorná ilustrovaná publikace určená jak
zájemcům o cvičení jógy, tak instruktorům a lektorům. Laické
veřejnosti přiblíží význam jógy a její blahodárné působení na svalové
skupiny, instruktorům pomůže v jejich práci: kniha představuje
jednotlivé pozice – asány – a jejich vliv na svaly, zapojené při
provádění daných cviků, s přesnými popisy svalů přímo v ilustraci
a srozumitelným slovním
běžná cena: 499 Kč
vysvětlením.
399 Kč
cena KMČ

280 stran, 170 × 246 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Nůž

Jo
Nesb

Harry Hole balancuje nad propastí. Už mnohokrát se probudil
s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám.
Tentokrát je ovšem probuzení horší než jindy. Kdysi slavný
kriminalista má na rukou i kalhotách krev a z předchozího večera
si nepamatuje vůbec nic. Střípky událostí však postupně vyplouvají
na povrch a Harry si začíná přát, aby se byl vůbec neprobudil.
Protože i zlý sen je lepší
než krutá realita, jíž musí
běžná cena: 449 Kč
359 Kč
čelit.
584 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ

Železnice v srdci Evropy

pevná vazba, pro děti od 15 let

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 vaším průvodcem stoletou
historií naší železnice – od jejích počátků až do dnešních dnů.
Seznámíte se s vývojem lokomotiv i s legendárními vlaky. Dozvíte
se, jak se v průběhu
doby měnily stejnokroje,
běžná cena: 399 Kč
319 Kč
jak se vyvíjelo řízení
176 stran, 210 × 285 mm
cena KMČ
železnice i jak vznikaly
pevná vazba, pro děti od 12 let
nové železniční uzly.
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Objednávkový list

Objednávka

Objednávka z nabídky katalogu KMČ JARO 2020
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

100 let Československa v komiksu
100 nejznámějších pohádek pro unavené
rodiče
100 nejznámějších pohádek pro unavené
rodiče podruhé
3D kočičí omalovánky
52 keramických projektů s GOLEMem
Agent v kapse
Agent v kapse – Tajná mise
Anička a cirkus
Anička a její kamarádky
Anička a Velikonoce
Anička na horách
Anička na řece
Anička u moře
Anička v Austrálii
Anička v zahradě
Anička ve městě
Animalium
Anna (Jaký bude rok 2082?)
Anton a Jonatán
Bartolomějové
Bez tebe to není léto
Botanicum
Carrie Kirsten: 3 principy
Čaje a přírodní léčivé prostředky
České státní svátky
Deník malého Minecrafťáka: komiks
DESETIMINUTOVKY. BĚ, PĚ, VĚ, MĚ…
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

Cena
KMČ (Kč)

399 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
239 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
399 Kč
99 Kč
79 Kč
239 Kč
239 Kč
399 Kč
239 Kč
239 Kč
219 Kč
139 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 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

Destrukční učebnice češtiny
Destrukční učebnice fyziky
Destrukční učebnice matematiky
Dinosaurium
Divadélko se zvířátky na dvorku
Divoká zvířata
Dobrodružství profesora Challengera
Dubánci – příběhy jednoho roku
Dva roky prázdnin
Elena: Letní rozhodnutí
Elena: Mračna nad turnajem
Elena: Přes všechny překážky
Elena: Tajemství Dubové farmy
Ema, bratříček a Petr
Emoji oficiální kniha samolepek
Fortnite Battle Royale: 2 knihy
Frčíme – Příběh podle filmu
Frida Kahlo a její animalitos
Harry Potter box 1–7
Hasiči jedou
Herbář pro děti
Holčičiny – vybarvovací deník
Hotel Winterhouse
Hrátky s češtinou a literaturou pro
1. stupeň ZŠ
Hrátky s češtinou a literaturou pro
2. stupeň ZŠ
Hrátky s vyjmenovanými slovy
Hravá logopedie
Hvězdný prach: Kouzlo měsíční záře
Já, štěně
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Černý
pasažér
Jako v zrcadle, jen v hádance
Jednorožci – omalovánky
JÓGA – anatomie, 2. rozšířené vydání
Josífku, k noze
Karel Kovy Kovář: iPohádka

otoč

Počet
kusů

199 Kč
219 Kč
199 Kč
399 Kč
199 Kč
239 Kč
179 Kč
149 Kč
219 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
159 Kč
184 Kč
259 Kč
199 Kč
199 Kč
1 439 Kč
184 Kč
199 Kč
199 Kč
279 Kč
99 Kč
99 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
184 Kč
119 Kč
219 Kč
139 Kč
399 Kč
159 Kč
279 Kč
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Objednávka
Titul

Kdo chytá v síti
Kniha plná experimentů
Kniha testů pro nejlepší kámošky
Kniha testů pro nejlepší kámošky 2
Kouzelná folie JEDNOROŽCI
Kouzelná folie MOŘSKÉ PANNY
Kouzelná folie ZVÍŘÁTKA
Kouzelný jednorožec: Létání v oblacích
Kouzelný jednorožec: Překvapení pod
hvězdami
Kouzelný jednorožec: Silnější než kouzlo
Kouzelný jednorožec: Sny se vyplní
Kouzelný jednorožec: Tajemná proměna
Kovy – Ovšem
Kozí pohádka
Kreslené vtipy pro děti
Krkonošská pohádka
Kubula a Kuba Kubikula
Ku-ku! Jen po mně vztáhněte ruku!
Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
LEGO® Friends Dobrodružství v Heartlake
LEGO® Harry Potter™ Dárkový box
LEGO® NINJAGO Připraveni na hru?
Léto, kdy jsem zkrásněla
Logopedické deskové hry
Lovec jelenů
Malý vědec 1–4
Máma v kuchyni
Máma v kuchyni 2
Marvel Studios: Obrazový průvodce
Marvel: Úžasní hrdinové v 1 000 tečkách
Matemág
Minecraft Průvodce farmařením
Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté
Míša a její malí pacienti: Promoklé kotě
Míša a její malí pacienti: Roztomilý uprchlík
Míša a její malí pacienti: Veterinářka
z Lipové kliniky
Míša a její malí pacienti: Zápisník malé
veterinářky
Na velrybě
Nakresli 50 koní
Nakresli 50 psů
Nakresli 50 zvířat
Nakresli si kouzelné jednorožce
Národní pohádky pro malé děti
Nemocnice pro zvířátka: Králíček
v nebezpečí
Nemocnice pro zvířátka: Ubohé štěňátko
Nemocnice pro zvířátka: Záchrana koťátek
Nemocnice pro zvířátka: Zraněný lišák
Neuvěřitelná dobrodružství rytíře dona
Quijota i zbrojnoše Sancha Panzy
Neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů
Nezbedníci
Nůž
Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola
Osada havranů – U veliké řeky
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Cena
KMČ (Kč)

279 Kč
149 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
264 Kč
79 Kč
139 Kč
239 Kč
119 Kč
104 Kč
139 Kč
159 Kč
239 Kč
159 Kč
239 Kč
159 Kč
279 Kč
239 Kč
279 Kč
279 Kč
399 Kč
149 Kč
184 Kč
199 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
159 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
124 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
144 Kč
359 Kč
119 Kč
239 Kč

Počet
kusů

Titul

Pan Jezevec a paní Liška 1 – První setkání
Pan Jezevec a paní Liška 2 – Rušná
domácnost
Plants vs. Zombies BOX žlutý
Podivuhodná dobrodružství Maria a Marka
Pohádky z pařezové chaloupky
Popeláři jedou
Pozorování v přírodě
Pracovní sešit předškoláka
Pracovní sešit předškoláka 2
Pračlovíčci – Hurá na mamuta!
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2
Přijímačky s češtinářem – 5. třída
Přijímačky s češtinářem – 7. třída
Přijímačky s češtinářem – 9. třída
Příručka mladého zahradníka
Psí 3D omalovánky
Pusheen – Já, košišta
Roblox – Kniha avatarů se samolepkami
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Sesterstvo ve Snové říši
Sofiin svět
SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa
Spolu to zvládneme
Správná pětka na Ďáblových skalách
Star Wars – Válka na Shu-Torunu – Konec her
Stromové pohádky
Stromy naší přírody
Svět démonů
Svět pavouků a hmyzu
Šikulové a Velikonoce
Tajemství hotelu Winterhouse
Tajemství karet
Tlapková patrola – Moje omalovánky se
samolepkami
Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
a spisovatelky
U nás doma v ZOO: Jak zachránit gorilí
mládě?
Ve staré cihelně se svítí
Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků
Vezmi mě domů. Do jakého lesa patřím?
Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vtipy pro děti 4
Vyškrabovací kartičky MANDALY
Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY
World of tanks
Z deníku kocoura Modroočka
Zákon smečky 1–6 box
Zlobilky
Zlodějská přísaha
Zlodějský tanec
Zmizení Edwina Lindy
Žeberův odkaz
Železnice v srdci Evropy
Ženy, co se nedaly

Cena
KMČ (Kč)

159 Kč
159 Kč
399 Kč
199 Kč
199 Kč
184 Kč
114 Kč
119 Kč
119 Kč
184 Kč
299 Kč
299 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
184 Kč
219 Kč
184 Kč
399 Kč
199 Kč
219 Kč
299 Kč
319 Kč
79 Kč
279 Kč
279 Kč
119 Kč
184 Kč
99 Kč
189 Kč
239 Kč
184 Kč
119 Kč
139 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
319 Kč
199 Kč
599 Kč
144 Kč
299 Kč
239 Kč
199 Kč
219 Kč
319 Kč
239 Kč

Počet
kusů

TM

Star Wars - Válka na Shu-Torunu - Konec her
Soubor kanonických komiksů ze světa Star Wars přináší dlouho
očekávaný závěr série Darth Vader z pera Kierona Gillena. Vyvrcholí
v něm nelítostný boj Vadera a jeho ambiciózních rivalů o přízeň
císaře. Palpatine vysílá svého učedníka na strategicky významnou
planetu Shu-Torun, aby tam velel vojenské ofenzivě, ovšem
soupeření Vadera s kyberneticky vylepšenými agenty doktora Cyla
se zde nečekaně vyostří…

399 Kč
cena KMČ

Marvel Studios:

běžná cena: 499 Kč
272 stran, 170 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Obrazový průvodce

Marvelácké filmy jsou popkulturní fenomén:
projděte si je do nejmenších detailů, potkejte
své oblíbené postavy a prohlédněte si zblízka
jejich unikátní zbraně i obleky! Opulentní
grafické provedení provázejí informace
vysvětlující funkci jednotlivých předmětů
a role postav. Splněný
sen každého fanouška
běžná cena: 499 Kč
399 Kč
Marvelu.
200 stran, 252 × 301 mm
cena KMČ

Marvel:

pevná vazba, pro děti od 9 let

Úžasní hrdinové v 1 000 tečkách

Thomas
Pavitte

Připojte se k největším hrdinům ve vesmíru s touto novou publikací
od světoznámého autora spojovaček Thomase Pavitta. Všech
20 komplexních obrazů je založeno na kresbách nejlepších autorů
Marvelu a přinese vám hodiny zábavy, v nichž postupně přivedete
své oblíbené superhrdiny k životu. Stránky jsou u hřbetu knihy
perforované, takže si výsledek svého snažení můžete jednoduše
vytrhnout, vybarvit,
zarámovat a vystavit.

149 Kč

SLEVA 40 %

cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 356 × 254 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let
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Agent v kapse - Tajná mise

Jiří
Chalupa
Lukáš
Urbánek

Pět kamarádů kromě přátelství
spojuje i kouzelná figurka Agenta.
V každé kapitole čelí jedno z dětí nebezpečí,
ale naštěstí je tu Agent a nabídne různé varianty
řešení. Společně pak s dětmi vyloučí ty nevhodné
a kamarádi přijdou na to, jak se zachovat. Další
veselá knížka podle stejnojmenného televizního
cyklu! Tentokrát je tu i Agentova PÁTRAČKA,
SKRÝVAČKA, ŠIFROVAČKA a SLEDOVAČKA.

Znáte z tele

239 Kč
cena KMČ

vize

219 Kč

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 166 × 239 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

cena KMČ

Již vyšlo:

běžná cena:
269 Kč

Agent v kapse

Vtipy pro děti 4

Zuzana
Neubauerová

Tato kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se
začtete do vtipů o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,
z pohádek, nebo dalších, pořádně se zasmějete
a budete mít dobrou náladu. Věděli jste, že během
smíchu se mozku dostává až 5× více kyslíku než při
obvyklém dýchání a dochází při něm k dokonalé
synchronizaci mozkových hemisfér? Doporučujeme
tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve škole.
O hodinách vám to pak bude víc myslet.

Vtipy pro děti

Vtipy

pro děti 2

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Vtipy

pro děti 3

119 Kč

139 Kč

cena KMČ

běžná cena:
149 Kč

Již vyšlo:

Kreslené vtipy
pro děti

cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena:
169 Kč

