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Vyhraj Misi na Mars!
Vyhraje 5 z Vás!
Co je tvým úkolem?
S pomocí tohoto katalogu odpověz na 5 soutěžních
otázek a správné odpovědi nám pošli do
30. 9. 2020 na e-mailovou adresu soutezkmc@
albatrosmedia.cz.
Z každé e-mailové adresy bude do soutěže zařazen
pouze jeden soutěžní příspěvek. Nezapomeň ke
správným odpovědím připsat své jméno, třídu
a adresu školy.
Kreativní sadu Mise na Mars vyhraje pět z Vás. Budou to ti, jejichž správné odpovědi nám e-mailem dorazí jako 50., 100., 150., 200. a 250. v pořadí.

Soutěžní otázky:
1. Napiš jméno autora a název knížky, která vypráví o dobrodružství
ěze
party kluků, která si říká Rychlé
ena pro vít
C
šípy.
2. Jak se jmenuje nejlepší kamarád
malého poseroutky (Grega Hefﬂeyho), který píše deníky o báječném kamarádství?
3. Napiš název knížky, která vypráví napínavý příběh o tom, co zažili dva bráškové, Ondra
a Vítek, v pražském metru.
4. Napiš jméno spisovatelky a název její knížky o klukovi, který se musí vypořádat s tím, že
sláva jeho rodičů vyvolala zájem bulvárních médií o jejich rodinu.
5. Napiš název knížky z tohoto katalogu, kterou ilustroval Zdeněk Burian.
DŮLEŽITÁ INFORMACE –JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?
Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, můžete si je objednat dvěma způsoby:
• 1. Vyplňte objednávku na s. 45–46 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti
spolupráci s Klubem mladých čtenářů. U tohoto pedagoga pak děti objednané knížky zaplatí a vyzvednou. V tomto případě nakoupíte knihy za
zvýhodněné ceny uvedené v katalogu a nebudete platit žádné poštovné.
• 2. Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kde knihy budete platit předem (on-line) při objednání
a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu KMCPODZIM20 získáte na všechny knížky slevu 20 % a navíc
poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogových cen, uvidíte v košíku po zadání slevového kódu. Kód má platnost od 1. 9. do 23. 9. 2020.
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

www.kmc.cz

Tip Albatrosu

Stínadla se bouří

Jaroslav
Foglar

Jiří
Grus

Po několika měsících klidu jsou Stínadla opět
v pohybu. Nečekaná zpráva o znovunalezeném
ježkovi v kleci spustí smršť nových událostí, vontské hnutí ožije a schyluje se k volbě Velkého Vonta.
Pro všechny z okolních čtvrtí tak začíná být ve
Stínadlech opět nebezpečno. To nemohou Rychlé
šípy nechat bez povšimnutí a samy se pouštějí do
pátrání po hlavolamu. Chtěly by totiž získat plánek
létajícího
kola, který
běžná cena: 399 Kč
319 Kč
256 stran, 170 × 221 mm
je v něm
cena KMČ
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let
ukrytý…
Také jako audiokniha:
běžná cena:
369 Kč

299 Kč
cena KMČ

Čte: David
Č
Da Matásek
á

Již vyšlo:
Záhada hlavolamu
Dobrodružství
v Zemi nikoho

279 Kč
cena KMČ

Chata v Jezerní
kotlině

314 Kč

běžná cena: 349 Kč

cena KMČ

Hoši od Bobří řeky

Boj o první místo
sto
st
to
běžná cena: 389 Kč

Také jako audiokniha:

309 Kč
cena KMČ

279 Kčč

běžná cena: 389 Kč

239 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 349 Kč

běžná cena: 299 Kč

279 Kč
cena KMČ

běžná cena
cena: 349 Kč

Podzim 2020

3

Pro nejmenší

Nářadí

Daniela
Prusse

S otevíracími okénky

Peter
Nieländer

Jak obrousit dřevo? K čemu slouží pila a jak pevně utáhnout šroub? To
všechno se dozvíš z nové interaktivní
která vychází v naučné edici
aktivní knížky, kte
Už vím proč.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
kkroužková vazba, pro děti od 2 let

Vše o vlacích

Patricia
Mennenová

Wolfgang
Metzger

Jak vypadají vlaky v Německu, Japonsku nebo třeba v Kanadě? Jak probíhá
jejich údržba a kdo řídí provoz? Na tyto i další otázky odpoví všem malým
strojvůdcům nová kniha z naučné
čné edice Už vím proč.

S otevíracími okénky

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
16 stran, 230 × 270 mm
kkroužková vazba, pro děti od 4 let

Radek
Malý

Počítání oveček

Anna
Neborová

Německá verze našeho Halí, belí – tak by se asi dala označit dětská
píseň, která stojí na počátku leporela s ovečkami. Tamním batolatům
ji maminky už odedávna prozpěvujíí u postýlek. Čes
Česky ji kdysi svým
dětem přebásnil a dovymyslel
běžná cena: 198 Kč
spisovatel Radek Malý a novými
159 Kč 18 stran,
190 x 150 mm
obrázky ji opatřila Anna Neborová. cena KMČ
leporelo, pro děti od 3 let

Petra
Bartíková

Medvídek na zahradě

Katarína
Macurová

Pojď s medvídkem a jeho kamarádem
zajícem na zahradu. Prožiješ s nimi spoustu
legrace! Díky kouzelnému táhlu se ti obrázkyy
změní přímo před očima.
změ

S otevíracími okénky
4 Klub mladých čtenářů Albatros

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 190 × 190 mm
pevná
vazba, pro děti od 3 let
p

Pro nejmenší

Logopedické
g p
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 pedagogové. Kniha
a
je koncipována jako soubor
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
4 herních plánků k upevnění
10 stran, 270 x 380 mm
cena KMČ
hlásek L, CSZ, ČŠŽ, R a Ř.
leporelo, pro děti od 5 let

Bohdana
Pávková

Povídačky naší Kačky

Aleš
Čuma

Kniha je určena dětem, kterým se nedaří správná výslovnost hlásek.
Ke zlepšení výslovnosti poslouží krátké povídky se zvýšenou frekvencí
procvičované hlásky, postupně se tak procvičí problematické
hlásky
p
– od nejjednodušších po
běžná cena: 269 Kč
nejsložitější.
219 Kč
cena KMČ

88 stran, 170 x 190 mm
pevná
vazba, pro děti od 4 let
p

Tlapková patrola: Tlapkomalovánky
Připravte se na jízdu s Tlapkovou patrolou! Seznamte se
s týmem
a jejich kamarády v Adventure Bay a vydejte se
ý
s nimi
a vybarvěte
ni na další zásah.
ásah. Vezměte pastelky
p
každou
stránku!
ka

99 Kč
cena KMČ

běžná cena: 119 Kč
64 stran, 215 × 270 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 5 let

Táta a já
Půvabná obrázková knížka zachycuje láskyplné momenty, v nichž se
poznají
pozn každý tatínek a jeho dcerka.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
40 stran, 214 × 240 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 3 let
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První čtení
Arnold
Lobel

Pan Sova

Pan Sova bydlí v malém útulném domku. Žije sám,
a tak se mu někdy stýská a někdy se i trochu bojí. Ale
se vším si poradí, a že o zážitky nemá nouzi! Jeho
nápady, jak věci řešit, jsou neuvěřitelné, bláznivé
a nepraktické.

159 Kč
cena KMČ

Slabikář se Čtyřlístkem

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 160 x 195 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Lenka
Syrová

Jaroslav
Němeček

Vyšlo také:
Přicházíme s novou řadou českého
jazyka pro 1. ročník základních škol. Slabikář Čtyřlístku
Její předností je propojení genetické
pracovní sešit
a analyticko-syntetické metody čtení.
Moderní způsob výuky je zaměřený
na čtení s porozuměním – prověřeno
pilotováním na několika školách
49 Kč
v ČR.
cena KMČ
běžná cena: 59 Kč

Metodika
se Čtyřlístkem

S doložkou MŠMTT

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 210 × 297 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 5 let

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
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První a Druhé čtení

Prasátko na útěku

Arnold
Lobel

Prasátko si spokojeně žilo na malém statku. Ale jednoho dne se
statkářka pustila do velkého úklidu, a co se nestalo! Vyčistila dvorek
a zbavila se i bahnitého rybníčku, ve kterém si prasátko tak lebedilo.
Prasátko se dopálilo a vyběhlo hledat novou pěknou měkoučkou
bažinku.
ke stažení

Pracovní listy
na www.kmc.cz

154 Kč
cena KMČ

Zlobilky

ažení
Pracovní listy ke st
cz
c.
km
w.
na ww

běžná cena: 189 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
pevná
vazba, pro děti od 6 let
p

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 takovýmii
zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale jak se říká, na každého
jjednou dojde. A co že se s těmi holčičkami nakonec stalo? Přečtěte
te
si sami – zlobit se opravdu nevyplácí!
běžná cena: 1799 Kčč
80 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

144 Kč
cena KMČ

Yveta to ví

Ivona
Březinová

Eva Sýkorová-Pekárková

Nejen teta Běta plete pohádky. Šárka a Vašík zjistili, že
vyprávění motá i tatínek. Teď však přijede sestřenice Yveta.
a.
Oba už se na její povídání před spaním těší. A tentokrát to
nebudou žádné zašmodrchané pohádky, ale národní
pověsti. Jenže když sestřenice poprvé spustí, děti zase
oči. Yveta přece všechno ví – ovšem tohle nečekaly!
kulí o
A co
c vy?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
88 stran, 160 × 195 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 7 let
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Pohádky
Jana
Burešová
Alena
Schulz

Stromové pohádky

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
kouzlo příběhů s dobrým
be dýchnout kou
koncem, které potěší
konc
běžná cena: 249 Kč
nejednu dětskou duši.
nejed
199 Kč
cena KMČ

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

Karel
Kovář

Karel Kovy Kovář: iPohádka
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.

279 Kč
cena KMČ

Krkonošská pohádka

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

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

8 Klub mladých čtenářů Albatros

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

Pohádky

Pan Jezevec a paní Liška 3 - Správný tým
Další pokračování veselého komiksu
o jedné neobvyklé rodině Jezevců
a Lišek. Tentokrát se dozvíte, jak to
dopadlo, když si nevlastní sourozenci
nci
chtěli postavit závodní loď.

159 Kč
cena KMČ

Brigitte
Luciani

Eve
Tharlet

běžná cena: 199 Kčč
32 stran, 248 × 319 mm
m
pevná
vazba, pro děti od 7 lett
pe

Martina
Drijverová

Tamarín a pomeranč

Magda
Veverková

Knížka potěší nejmladší čtenáře, ale je vhodná i pro společné čtení
rodičů s dětmi a společné povídání o radostech a těžkostech, které
řeší zvířata v zoologické zahradě. Při čtení dvanácti příběhů opičí
rodinky si děti uvědomí, že se ve svém životě setkávají s podobnými
situacemi, a knížka jim tak nenásilně pomáhá se zorientovat ve
vztazích v rodině i mezi
kamarády a nabízí jim
kama
běžná cena: 269 Kč
vhodné řešení problémů.
vhod

219 Kč
cena KMČ

72 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Vojtěch
Kubašta

Bylo nebylo… Jednoho rána přinesla řeka k mlýnu proutěný
košík s opuštěným chlapcem. „Budeme mu
říkat Plaváček,“ zaradovali se mlynář
s mlynářkou. Víte, jak to bylo dál?
Začtěte se do starobylé pohádky
s nádhernými
prostorovými ilustracemi.
nádhern

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kčč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let
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Znáte z filmu a televize

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
v cool vazbě vám prozradí, jak si s tím spolu s Bezzubkou poradí.

119 Kč
cena KMČ

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

Jak vycvičit draka: Celý příběh o mně
a Bezzubkovi
159 Kč
cena KMČ

Mladý Viking Škyťák vypráví
M
co všechno prožil
o tom,
t
drakem Bezzubkou.
s milovaným
m
Nechte se oslnit kompletním
Nech
příběhem slavné ﬁlmové
běžná cena: 199 Kč
trilogie Jak vycvičit draka!

64 stran, 210 × 250 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Ledové království: Arendellská dobrodružství
Společně s Annou, Elsou, Olafem, Kristoffem a Svenem zažijete
vzrušující sobí závody, vyrazíte poznávat krásu arendellských hor,
nemine vás náročný týden plný královských povinností nebo
jeho oblíbeného koníčku. Začtěte
zábava s Olafem při hledání
hl
se do nových příběhů, tentokrát v podobě
komiksů v cool vazbě.

119 Kč
cena KMČ

10 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 149 Kč
56 stran, 152 x 228 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let

Znáte z filmu a televize

Terčin zvířecí svět
Terka je dvanáctiletá slečna, která si bez
zvířecích kamarádů život nedokáže
představit. A tak jsou obyvateli jejího
pokojíčku psí chundeláč Quido
a chameleon Karel. Terčin zvířecí svět, který
rý znáte i z TV
cyklu,
v každé kapitole přináší zvířecí detektivku, tutorial a výpravu
y
do d
domácí divočiny.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
184 stran, 205 × 236 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

Kouzelná Beruška a Černý Kocour
1001 samolepek
p

Skvělá knížka plná hádanek,
omalovánek a krásných
samolepek pro všechny fanouškyy
Miraculous! Vydej se s námi
do Paříže a vyřeš napínavé
hádanky spolu s Kouzelnou
Beruškou a Černým Kocourem!
Beruš

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
78 str. úkolů + 7 archů samolepek
210
21 x 280 mm, měkká vazba, pro děti od 6 let

Ledové království II: filmový příběh jako komiks
Elsu volá tajemný hlas a lidé z Arendelle jsou v nebezpečí. Elsa,
odhodlaná zachránit své království a najít odpovědi na otázky,
které ji trápí, vyráží s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem na
nebezpečnou pouť na sever. Cestou přes Kouzelný les Elsa
s Annou hledají pravdu a odhalí tajemství
z dávné minulosti i původ Elsiny
ledové magie.
g V cool vazbě!

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
56 stran, 152 x 228 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let
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Poznáváme svět

Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků
Samolepky uvnitř

Ilaria
Barsotti

Kniha plná obrázků,
v níž najdete
všechna vozidla,
která znáte,
a dokonce i ta, která
jste nikdy neviděli.
Městská miniauta
a terénní vozidla,
náklaďáky a tahače,
stavební a zemědělské stroje, parní
lokomotivyy a moderní rychlovlaky,
to všechno a mnohem více
vás čeká na stránkách
Vyšlo také:
této knihy.
Velká kniha

letadel, lodí a raket

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
32 stran, 240 x 310 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let

běžná cena::
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Pojď se učit s JEDNOROŽCI
Tato kniha pomáhá malým čtenářům naučit se
základní písmena a čísla. Při obtahování tečkovaných
slov a čar se dětem rozvíjí jemná motorika a vizuálně
motorická koordinace. Sešit obsahuje také zábavné
luštění a hry. Všechny stránky se dají
popisovat opakovaně,
můžete je snadno setřít
hadříkem či ubrouskem.

Vyšlo také:
Pojď se učit
s PRINCEZNAMI

179 Kč
cena KMČ

12 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 219 Kč
22 stran, 192 x 250 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

běžná cena::
219 Kč

179 Kč
cena KMČ

Pro holky

Kniha testů pro nejlepší kámošky 2
Helaine

S nejlepší kámoškou je všechno daleko zábavnější.
j
Beckerová
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
připrav se na pořádnou
a při
zábavu! Oslavte svoje
zába
běžná cena: 169 Kč
přátelství a ještě lépe
přáte
139 Kč
96 stran, 140 × 200 mm
jedna druhou poznejte.
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let

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
p
vazba, pro děti od 9 let

Pusheen - omalovánky
Košišta Pusheen se vrací v roztomilých omalovánkách jako
dělaných pro fanoušky a fanynky Pusheen – Já, košišta.
Tlusťoučká mourovatá Pusheen, miláček internetu,
Tlusťouč
je zpět
zpě v perfektních omalovánkách pro děti
i dospělé.
Rozkošné košištovské obrázky
d
okouzlí
všechny milovníky koček i omalovánek!
ok

159 Kč
cena KMČ

běžná cena 199 Kč
96 stran, 216 × 216 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let
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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
z
odkrývat děsivé
odkrý
běžná cena: 299 Kč
tajemství…
tajem

239 Kč
cena KMČ

368 stran, 145 x 205 mm
měkká vazba, pro děti od 13 let

Rychlý jako vítr

Carola
Wimmerová

Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji nechal propadnout, což pro
ni znamená jediné – místo vytouženého letního tábora
s kamarádkou se bude celé prázdniny učit, a sice na venkově
v hřebčinci své dosud nepoznané babičky. Ale na to, aby zabořila nos
do knížek a nechala se hlídat jen o něco starším pacholkem Samem,
nemá Majka ani pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských stájí
objeví
j divokého a plachého hřebce Severáka – a překvapeně zjistí,
řeči koní! Jenže
že rozumí
roz
e
běžná cena: 249 Kč
nezkrotného koně chtějí
nezkr
199 Kč
160 stran, 145 × 205 mm
utratit…
utratit
cena KMČ

pevná
p
vazba, pro čtenáře od 10 let

Ranč Jabloňový květ: Saša a Fabián

Pippa
Young

Ranč Jabloňový květ je místem, kde se plní sny! A jedno velké
přání se splnilo i Saše, která se sem přistěhovala z města.
Konečně se může začít učit jezdit na koni! Velmi záhy si oblíbila
poníka Fabiána, s nímž tráví téměř veškerý svůj volný čas, a mezi
jezdkyněmi si našla i spoustu nových kamarádek. Dny na ranči jí
kazí pouze jedna jediná věc – Saša nechápe, proč se k ní Julie,
dcera majitelky stájí,
chová tak nepřátelsky.
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
Odhalí Saša, co se
Odha
128 stran, 145 x 205 mm
cena KMČ
skrývá za Juliinou
skrýv
pevná vazba, pro děti od 7 let
nevraživostí?
nevra

14 Klub mladých čtenářů Albatros

Pro milovníky zvířat
Aniela
Cholewińska-Szkoliková
Agnieszka
Filipowska

Míša a její malí pacienti:
Zápisník malé veterinářky

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

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

159 Kč
cena KMČ

Vyšlo také:

Míša a její malí pacienti
pacienti:

139 Kč

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

cena KMČ

Cena za jeden díl

Volání divočiny 5: Oheň na nebi

běžná cena:
169 Kč

Erin
Hunterová

Pevnina skončila, ale putování nekončí! Lusa, Kallika,
Ujurak a Toklo se vydávají na Věčný led do krásné, ale
nehostinné ledové prázdnoty. Kallika je ve svém živlu
– konečně se vrátila domů! Ostatní ale na ledu trpí:
Toklo je ještě nevrlejší než dřív, Lusa by nejradši jen
spala, a dokonce i Ujurak začíná ztrácet odhodlání…
Pod ledem navíc malý grizzly objeví něco strašlivého…

219 Kč
cena KMČ

Již vyšlo:

Volání divočiny 1-4:
1 4:

Putování
začíná

Velké Medvědí Kouřová
hora
jezero

Poslední rozlehlá
divočina

běžná cena:
na: 269 Kč
272 stran, 145 x 205 mm
měkká
m
vazba, pro děti
ěti od 9 let

199 Kč
Cena za jeden díl

běžná cena: 249 Kč

cena KMČ
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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
m
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 najdeš 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
m
vazba, pro děti od 4 let

16 Klub mladých čtenářů Albatros

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč

Pro milovníky jednorožců

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,
len
krásné
kr
rásné princezny a mazlivá zvířátka).

159 Kč
cena KMČ

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

Atila
Vörös

Jednorožci - omalovánky

Krásní a hrdí jednorožci jsou bytosti nekonečného světa
fantazie. Můžeš je spatřit na nekonečných travnatých
pláních a rozkvetlých loukách, v letu noční oblohou.
Tvé pastelky či ﬁxy vdechnou těmto tvorům život.
Jednorožci velcí i malí, zahaleni v květinách či hvězdném
m
třpytu, čekají, aby s tvou pomocí zazářili!
třpyt
Díky perforovaným stránkám si nejhezčí obrázky
snadno vytrhneš, můžeš
snad
si je vvystavit nebo je
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
72 stran, 224 × 224 mm
darovat.
darov
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 7 let

Nakresli si 365 jednorožců a jejich kamarádů

299 Kč
cena KMČ

Vítej v kouzelném světě duhových barev
a roztodivných tvarů, kde se pomocí
jednoduchých návodů krok za krokem snadno
o
naučíš kreslit nejen roztomilé jednorožce, ale
i šibalské pandy, legrační mořské koníky,
elegantní labutě, miloučká koťátka a mnoho
dalších podivuhodných stvoření! Tady mohou
mít všechna zvířata křídla, roh na
běžná cena: 369 Kč
čele, duhovou kožešinu, nebo
368 stran, 240 x 140 mm
dokonce nosit princeznovskou korunku…
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let
Podzim 2020
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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

Lovec jelenů

James Fenimore
Cooper

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

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,
t
á
lovec a zálesák Natty Bumppo, přezdívaný podle jelenicových
kamaší Kožená punčocha, se však poprvé objevil ještě coby mladík
Lovec jelenů.
v románu
rom
Příběh v překladu Jiřího
Příbě
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
Joska vychází vůbec
304 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
poprvé s ilustracemi
poprv
pevná vazba, pro děti od 9 let
Zdeňka Buriana!
Zdeňk

Eda se nedá

Petra
Braunová

Petra
Lemonnier

Blesky fotoaparátů a roj novinářů! Edovi, synovi úspěšného
režiséra a známé herečky, se pozornost médií nelíbí. Donedávna
měl pocit, že je obyčejný kluk, přestože věděl, že pochází
z věhlasného hereckého rodu. Matčina rostoucí sláva bohužel
přilákala i zájem bulvárních časopisů, kde se začaly objevovat
hanlivé a nepravdivé články. Eda se rozhodne očistit pověst svou
i celé rodiny. Bude to lítý boj, ale Eda se nedá!

219 Kč
cena KMČ

18 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 269 Kč
168 stran, 130 x 200 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Pro holky
Kateřina
Perglová

Kačka & Mops

Kateřina
Perglová

Zábavný komiks pro malé i velké ze života sedmileté upovídané
holčičky s vtipem zachycuje střet dětského a dospěláckého vidění
světa i radosti a strasti péče o domácího mazlíčka. Příběh potěší
všechny, kdo si život bez čtyřnohého kamaráda nedovedou
představit, obzvlášť ty, kteří propadli speciﬁckému kouzlu mopsů.
Život autorky komiksu je silně poznamenán mopsí přítomností
autorka je přesvědčena,
a aut
každý by měl
že úplně
úp
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
vyrůstat s mopsem.
vyrůs
104 stran, 165 x 205 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 7 let

Bella
Swift

Lama družičkou

Lama Lulu miluje, když může pomáhat lidem. A tak když se na farmě,
kde žije, chystá svatba, nemůže se Lulu dočkat a vše si chce
vzít
v pod svoje kopýtko. Ovšem čím víc se snaží
pomoct,
tím víc se jí to vymyká z nohou… Podaří
p
se nové
nov kamarádce Lulu, Amale, zachránit
svatební den?

1199 Kč
ccena KMČ

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 145 x 205 mm
p
pevná
vazba, pro děti od 6 let

Róza, Háňa a tajný život lesa

Tereza
Kopecká
Tomáš
Kopecký

Sestry Háňa a Róza přijíždějí k prababičce a pradědečkovi do horské osady zvané Jizerka, kde objeví
v lese jedno velice zvláštní místo, které zavání báječným
dobrodružstvím! Proto pomocí malé lsti přemluví maminku
a tatínka, aby je u prarodičů nechali do konce prázdnin,
a vydávají se na sérii lesních výprav – trochu nebezpečných, tajemných, ale především plných napínavých příběžná cena: 299 Kč
239 Kč
prověří samostathod, které
k
104 stran, 170 x 243 mm
cena KMČ
nost, odvahu a vzájemné
pevná
p
vazba, pro děti od 6 let
pouto obou sester.
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Tajemství karet

Jostein
Gaarder

Renáta
Fučíková

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...

Kultovvní román od
autora Sofiina světa.

279 Kč
cena KMČ

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

Strašidelné Česko

Nikola
Staňková

Jan
Kafka

Už se bojíte? Máte proč! Na cestě na nejtajemnější místa
ísta na vás
číhá upír Myslata, Bílá i Černá paní, Klempera, čert či
vodník. Ale takový, co se nepropadl pod zem do
pekla, ale do rybníka či řeky. A ne všechny strašidelné
é
bytosti jsou spojeny s dávnými časy, takový Pérák,
jakýsi český Spiderman, za války dělal pořádek, až
jakýs
„Němčour padal na zadek“. V testících na konci kapitol
„Něm
to
ol
zjistíte, zda už se vyznáte ve Strašidelném Česku.
zjistít
Knížku si vezměte s sebou na výlet!
běžná cena: 269 Kč
144 stran, 160 × 195 mm
cena KMČ pevná
pev vazba, pro děti od 10 let

219 Kč

Skutečné záhady

ažení
Pracovní listy ke st
cz
na www.kmc.

Susan
Martineau

Vicky
Barker

Navštívili naši planetu mimozemšťané? Je možné vidět do
minulosti nebo se setkat s duchy dávno zesnulých? Obývají skryté
kouty naší planety záhádné nestvůry z dávnověku? A mohou být
některé věci prokleté? Podívej se na složky těch nejzáhadnějších
případů, nad kterými si lidé lámou hlavu už celé roky. Seznam se
sp
příběhy, výpověďmi svědků a důkazy a udělej si z každého
vyšetřování vlastní závěr.
vyšet
Třeba to budeš právě ty, kdo
o
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
odhalí pravdu! Avšak – je
odha
48 stran, 215 × 250 mm
cena KMČ
pravdu svět připraven?
na pr
pevná
p
vazba, pro děti od 7 let
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Příběhy
Pro dospělé
dětí

Valentýnka a veterinární ordinace
Ivana
Ivona
Valentýnka je
Peroutková
Knechtlová
holčička
s nevšedními nápady, na které vždycky už netrpělivě
čekají kamarádi Jonáš, Péťa a Zuzka. Tentokrát ji k nové
hře inspiruje její pejsek Hugo, který si zraní ucho. Po
návštěvě veterinární kliniky Valentýnka dětem navrhne,
ordinaci. Budou léčit zvířátka!
že si společně zařídí ord
Poradí si malí
m veterináři se všemi případy?

Již vyšlo:

Valentýnka
a narozeniny

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
120 stran, 145 × 205 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 7 let

Valentýnka
a daleké kraje

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

Strašidelnická

Lucia
Magašvári

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 159 Kč

Libuše
Vendlová

Jednoho dne si bráškové Ondra a Vítek přinesou domů
z metra opravdické strašidlo – střapáče! Hned se s ním
spřátelí, ale to ještě netuší, co má tenhle tvor za lubem.
A že rozhodně nestraší sám... Pražské metro je totiž
strašidel plné! Nastupte na eskalátory a vydejte se na
zábavné i napínavé dobrodružství v podzemí, kde skučí
daleko víc věcí než jen vítr od přijíždějící
soupravy!
soupr

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
128 stran, 250 × 240 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 7 let
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Zábavné
Pro dospělé
učení

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky

Opakování
učiva 1. třídy

Andrea Brázdová
Miroslav
První třída děti posune
Jitka Andrýsková
Růžek
neskutečným způsobem, naučí
je spoustu nových věcí. Děti začnou číst, psát i počítat, pracovat
s knihami, plnit rozmanité úkoly, zjistí mnoho zajímavého o světě
kolem sebe. Tento sešit jim proto nabízí možnost zábavným
způsobem si procvičit učivo 1. třídy prostřednictvím pohádkově
způs
dobrodružného příběhu, kde
dobr
své zznalosti a dovednosti
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
využijí prakticky.
využij
72 stran, 238 x 190 mm
cena KMČ

měkká
m
vazba, pro děti od 6 let

Opakování pro třeťáky

Alena
Rakoušová

Tato pestrá cvičebnice je zaměřena na
procvičování učiva a problematických jevů
z oblasti matematiky, českého jazyka,
prvouky, ale i hudební a výtvarné výchovy.
Na zvídavé hlavy čeká množství zábavných
a zajímavých úkolů!

Vyšlo také:

Opakování
pro prvňáky

Opakování
pro druháky

139 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
72 stran, 210 × 297 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 9 let

cena KMČ

běžná cena:
169 Kč

Cena za jeden díl

Matematické úkoly pro prvňáky
Tereza
Jan
V publikaci si děti zábavnou
Chaloupková
Šenkyřík
formou procvičí základní
matematické učivo 1. třídy. Spolu s hlavními hrdiny prožijí
dobrodružnou výpravu na neznámý ostrov, který je napaden
numerožrouty, a zopakují si počítání do 20, porovnávání čísel do
20, posloupnost číslic, rozklad čísel, určení počtu a geometrické
tvary. Součástí knihy je
stolní hra, kterou
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
dítětem může hrát
s dítě
56 stran, 210 x 297 mm
cena KMČ
rodič nebo kamarád.
měkká vazba, pro děti od 6 let
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Zábavné učení

Interpunkce expres

Vlasta
Gazdíková

Jaroslava
Kučerová

Vyšlo také:
Kniha přináší ucelený přehled základních
pravidel užívání interpunkčních znamének.
Český
Slovní
Obsah knihy ocení především žáci 2. stupně ZŠ pravopis
druhy
připravující se na přijímací zkoušky. Za každou expres
expres
kapitolou následuje řada cvičení. Na konci knihy
je souhrnné opakování a klíč.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
136 stran, 167 × 225 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena:
199 Kč

Cena zaa jed
jeden díl

Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Jiřina
Richard
Kniha je určena dětem ve věku
Bednářová
Šmarda
6 až 10 let, všechny strany jsou
ilustrované. Pracovní listy jsou zpracovány pro děti, které se učí
číst a ve čtení se zdokonalují. Každý list je rozdělen na dvě části.
První část tvoří souvislý text, který motivačně stranu uvádí
a zároveň může sloužit jako text pro procvičení techniky čtení.
Druhá část textu je
určena pro samostatnou
určen
u
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
práci dítěte s textem.
80 stran, 210 x 297 mm
cena KMČ
doplněna o instrukci
Je do
měkká vazba, pro děti od 7 let
práci s textem.
k prác

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky
Publikace je určena dětem od 7 let;
zejména těm, které mají problémy se
čtením a s vnímáním obsahu čteného
textu. Své čtenářské dovednosti s její
pomocí ale mohou rozvíjet také žáci bez
těchto obtíží. Titul podporuje tvůrčí práci
a pomáhá vytvářet a posilovat
ovat vztah ke
čtení. Kniha je barevně
rozčleněna na tři části
184 Kč
podle obtížnosti četby.
cena KMČ

Miluše
Jirušková
vá

Aleš
Čuma

běžná cena: 229 Kč
104 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Zábavné učení
Radek
Chajda

Destrukční učebnice matematiky

Mgr. Radek Chajda připravil unikátní učebnici
matematiky. Vybral nejproblematičtější oblasti učiva
matematiky na ZŠ a sestavil 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!

Vyšlo také:

Destrukční učebnice češtiny

199 Kč
cena KMČ

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

Destrukční učebnice fyziky

199 Kč

219 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč

běžná
ěžná cena: 269 Kč

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. Lze vyplňovat buď jeden list po druna přeskáčku. Stránkyy se dajíj z knihy snadno vyjmout díky
hém, anebo
a
perforovaným okrajům a vyplnit,
perforo
t,
běžná cena: 149 Kč
kdekoliv a kdykoliv
kdekoli
119 Kč
80 stran, 170 × 243 mm
hodí.
se to ho
cena KMČ

měkká
vazba, pro děti od 9 let
mě

DALŠÍ DESETIMINUTOVKY:
•.Chemie • Koncovky podstatných a přídavných jmen • Násobilka • Shoda přísudku s podmětem
• Velká a malá písmena • Vy jmenovaná slova • Zlomky

119 Kč
cena KMČ

běžná cena:
149 Kč

Cena
za jeden díl
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Poznáváme svět

Věda po celý rok

319 Kč
cena KMČ

Valeria
Edelsztein

Javier
Reboursin

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se třesete zimou? Nebo v čem se
vlastně liší koronavirus a virus chřipky? A co je to za kouzlo
s ventilátory – ať jich zapneme sebevíc, teplota v místnosti
osti
neklesne, ale přesto nás osvěží? V průběhu jara, léta,
podzimu i zimy nás může napadnout spousta
zapeklitých
podz
sta zapeklitýc
cch
h
otázek, na něž díky této úžasně a vtipně
otáze
ilustrované knížce získáme srozumitelné
ilustr
odpovědi, které se
běžná cena: 399 Kč
opírají o zaručené
184 stran, 210 x 210 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let vědecké poznatky!

Jan
Nejedlý

Malý humorista

Jaromír
Plachý

Antologie novodobé dětské lidové slovesnosti zahrnuje nejrůznější
folklorní žánry od hádanek a rébusů přes verše, písně a pohádky
až po škádlivky, jazykové
é hříčky,
nebo dokonce
hry.
i humoristické
hum

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 298 Kč
184 stran, 165 x 165 mm
p
pevná
vazba, pro děti od 6 let

Martina
Drijverová

Pověsti o zámcích

Dagmar
Ježková

V příbězích na stránkách této knížky se několikrátt
setkáte s Bílou paní, budete tajit dech při
duelech udatných rytířů, uslyšíte cinkatt
zlaťáky a budete se bát přízraků
a dalších nevysvětlitelných úkazů.
Autorka na vás nechá dýchnout
slavnostní atmosféru hodovních síní,
slavn
dostanete se také do
ale do
podzámčí, kde život často
podzá
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
80 stran, 170 x 243 mm
nebyl jednoduchý.
cena KMČ

pevná
p
vazba, pro děti od 8 let
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Příběhy dětí
Linda
Chapmanová

Hvězdný prach: Jen uvěřit

Lucka už ví, že je duchem hvězdného prachu. Umí létat
a má za úkol chránit přírodu před lidskou neplechou.
Dokonce v sobě ukrývá vyšší magickou moc, kterou
je ale třeba pěstovat a rozvíjet. S tím jí může pomoci
hvězdný kámen – jenže jako by se proti Lucce spikl
celý svět! Podaří se jí nalézt kouzelnou sílu a zabránit
strašnému lesnímu požáru?

199 Kč
cena KMČ

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

Již vyšlo:
Hvězdný prach:
Kouzlo měsíční záře
běžná cena::
249 Kč

Emily Vichrná a proud času
Devátý díl oblíbené série, ve
kterém se Emily podívá do
budoucnosti! A zjistí něco
naprosto strašlivého....
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cena KMČ

cena KMČ

Liz
Kesslerová

běžná cena: 249 Kč
280 stran, 130 x 200 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 9 let

Již vyšlo:

159 Kč

Emily Vichrná
a rybí ocas
a příšera z hlubin
a hrad v mlze

běžná cena:
199 Kč

Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
a země půlnočního slunce
a loď ztracených duší
bběžná
184 Kč ccena:
a zrádný vodopád
cena KMČ 2
229 Kč
a pirátský princ
Cena za jeden díl

199 Kč

199 Kč

cena KMČ

Cena za
jeden díl

Příběhy dětí

Veronika a srdíčka pod lavicí

Jitka
Saniová

Veronika miluje kočky, srdíčka, růžovou a nejšťastnější je, když je mezi
kamarádkami a když se na ni Marek nenápadně usměje… Verča má
štěstí i na rodinu, jenomže jejího supertátu si kolem prstu omotává
Alice, což je něco mezi modelkou a přízrakem z hororu s nebezpečně
zákeřným chováním. Navíc se množí i trable ve škole. Veronika se ale
nevzdává. Vyráží do boje
být sama
a nezapomíná
nez
běžná cena: 249 Kč
sebou, šťastnou
sebo
199 Kč
192 stran, 145 x 205 mm
pohodovou holkou.
poho
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let

Mezi světy

Andy
Weir

Sarah
Andersenová

Alenka z Říše divů, Dorotka ze země Oz a Wendy ze Země Nezemě.
Potkaly se na internátní škole, kde se holky jako ony učí, jak se
vyrovnat se svými nadpřirozenými zkušenostmi a ovládnout
magickou schopnost cestovat mezi světy. Ale tohle trio teenagerek
má navíc potíže s autoritami. Místo učení přeskakují ze světa do
světa a zanechávají za sebou pořádný chaos. Třeba tím, že
neúmyslně seznámí Zlou čarodějnici ze Západu s kapitánem
Hookem, z čehož se vyklube
Hook
e
smrtící duo zamilovaných
smrtí
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
128 stran, 180 × 250 mm
superzloduchů. Podaří se
super
cena KMČ měkká
m
vazba, pro děti od 10 let
je zastavit?
zas

Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě
Třetí díl oblíbené série, tentokrát plný
prázdninové pohody. Ale taky jedné
pořádné záhady!
záh

199 Kč
cena KMČ

Lucie
Hlavinková

Mila

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 145 × 205 mm
pevná
p
vazba, pro čtenáře od 9 let

Již vyšlo:
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Sesterstvo ve Snové říši

běžná cena::
249 Kč

199 Kč Cena za
cena KMČ

jeden
j
díl
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ProZábava
dospělé

Únikovka: Deník malého Minecrafťáka
Stéphane
JSTE UVĚZNĚNI, MALÍ BOJOVNÍCI!
Anquetil
Když už to vypadalo, že bude
Kd
Městečku-Vesnici klid, objeví se najednou
vM
tajemný chrám! Alizée se vydává na jeho
ta
průzkum,
nikdy se však nevrátí. Bez váhání se ji
p
vydáváte
hledat, stáváte se však dalšími vězni
v
chrámu.
Před sebou máte řadu hádanek, které
c
musíte vyřešit, abyste se z chrámu dostali.
Není
N pochyb, za tím vším stojí Herobrine…
SPOJTE
SÍLY S BILLYM, NEOBVYKLÝM
S
KOTĚTEM
Z PODSVĚTÍ, ABYSTE SPOLEČNĚ
K
NAŠLI
NA
AŠL ALIZÉE A VŠICHNI Z TAJEMNÉHO
CHRÁMU
UNIKLI!
CHR

Již vyšlo:

Únikovka:
Tajuplný ostrov

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 145 x 205 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 10 let

Deník parkouristy

159 Kč
cena KMČ

bběžná cena: 199 Kč

Tomáš
Zonyga

Ahoj. Jsem Tomáš Zonyga, ale nikdo mi neřekne
jinak než Zony. Jestli tě zajímá parkour, chceš s ním
začít nebo se o něm zatím jenom něco dozvědět,
máš teď skvělou příležitost. V téhle knížce zjistíš, co
vlastně parkour je, jak se dá dělat bezpečně i jakou
potřebuješ výbavu. Najdeš tu spoustu tipů a nápadů
na trénování těla i mysli. Dozvíš se taky hodně věcí
o světě parkouru. Jsem rád, že se můžu podělit o své
zkušenosti nasbírané za tolik let a možná tě
inspirovat k hledání a vytrvání na tvé cestě životem.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
224 stran, 167 x 205 mm
pevná
pe
vazba, pro děti od 12 let
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Sport
Tom Oldﬁeld
Matt Oldﬁeld

Kylian Mbappé

Nedávno mu bylo teprve 21 let, přesto už několik sezon platí za
jjednoho z nejlepších fotbalistů světa. Na svém kontě má řadu
individuálních i týmových úspěchů, včetně titulu
mistra světa. Myslíte si, že mu to stačí? Tak to
m
neznáte Kyliana Mbappého!
ne

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 126 × 198 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Stanislav
Bejda

Zápisník fotbalisty

Trénuj jako profík! Fotbalový kouč Stanislav Bejda, mistr
světa v malém fotbalu z roku 2017, připravil ve spoluprácii
s dalšími odborníky zápisník, který umožní každému
fotbalistovi a každé fotbalistce sledovat svůj pokrok
a zlepšovat se ve fotbalových dovednostech. Zápisník je
strukturován tak, aby ti umožnil sledovat nejdůležitější
statistiky, naučil tě vhodným tréninkovým
statis
ý a životosprávným
m
návykům a poskytl ti cenné
návyk
pro tvoji fotbalovou
rady p
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
128 stran, 148 x 210 mm
kariéru. Navíc v něm najdešš
kariér
cena KMČ měkká
m
vazba, pro děti od 8 let
unikátní fotbalové výzvy!
uniká

Miloš
Poláček

Florbalový zápisník

Staň se ﬂorbalovou legendou! Odborníky připravený
zápisník ti umožní se soustředit na vlastní pokrok
a rozvoj ﬂorbalových dovedností! Speciálně
strukturovaný zápisník poskytuje vše důležité pro
sledování hráčských a tréninkových statistik a pro
zlepšení tvých tréninků. Dočteš se zajímavé rady
ohledně životosprávy, získáš
ﬂorbalové
ohled
áš nápady na ﬂo
rozcvičky a hry a zkusíš
rozcv
běžná cena: 199 Kč
čelit ﬂorbalovým výzvám!
159 Kč
cena KMČ

136 stran, 148 x 210 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Podzim 2020

29

Vtipy
„Tati, já už umím psát!“
„A co jsi napsal?“
„To nevím, ještě neumím číst!“
Tento vtip nám poslal Jakub Veselý

„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“
„Mám, proč to chceš vědět?“
„Tak to se ti bude hodit, protože jsem právě
rozbil zrcadlo na holení.“
Tento vtip nám poslal Lukáš Adámek

„Pane řidiči, nesvítí vám světla, tak si
vystupte!“
„To už jsem zkusil, ale nepomohlo to.“
Tento vtip nám poslal Jakub Veselý

Plavou dvě rybičky v moři a uvidí ponorku,
jedná se ptá té druhé, co to je.
„Přece lidi v konzervě,“ odpoví jí ta druhá.
Tento vtip nám poslal Antonín Boháč

Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají
se na ﬁlm. Brunetka povídá:
„Hele, vsadíme se jo? Já sázím, že ten chlap
skočí.“
Blondýnka: „Tak jo, já sázím, že neskočí.“
Daly 100 Kč na stůl a ten chlap skočil. Jenže
brunetka se přizná: „Když já ten ﬁlm už viděla
a věděla jsem to!“
A blondýnka na to: „No, já ten ﬁlm taky viděla,
ale myslela jsem, že podruhé už neskočí!“
Tento vtip nám poslala Soﬁe Bílá
Víte, jak Eskymák pozná, že je opravdu velká
zima?
Tak, že se mu v zatáčce zlomí pes!
Tento vtip nám poslala Lea Kokešová
Proč lidé stavějí nové domy?
Protože stavět staré domy je výrazně těžší.

Během návštěvy v blázinci se ptá ministr
ředitele, podle čeho rozhodují o tom, zda tu
pacienta zavřou nebo ne. Ředitel vysvětluje:
„No, my nejdříve napustíme vanu vodou, dáme
kandidátovi lžíci, hrnek a kýbl a poprosíme ho,
aby vanu vyprázdnil.“
Ministr povídá: „Aha, takže normální člověk
vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“
Ředitel zakroutí hlavou: „Kdepak, normální
člověk vytáhne špunt. Takže chcete pokoj
v přízemí, nebo v patře?“
Tento vtip nám poslala Adélka Skochová
„Hurvínku,“ ptá se pan Spejbl, „víš, jaký je
rozdíl mezi náhodou a neštěstím?“
„Vím,“ odpověděl Hurvínek, „náhoda je, když
najdu žákovskou já, a neštěstí je, když najdeš
žákovskou ty.“
Tento vtip nám poslala Ema Majerníková

Tento vtip nám poslal Lukáš Pavlíček
„Maminko, co to nosíš v bříšku?“
„Miminko.“
„A máš ho ráda?“
„To víš, že jo.“
„Tak proč jsi ho snědla?“

Nula říká osmičce: „To je zase ta nová móda
s páskem.“
Tento vtip nám poslala Klára Němečková

Tento vtip nám poslal Lukáš Pavlíček
Přijde kostra do kavárny a objedná
si: „Kafe a hadr!“
Tento vtip nám poslal Jan Kolman
Povídá takhle kočka praseti: „Já
vím, co z tebe bude, až vyrosteš!“
„Jo? Tys četla můj horoskop?“
„Ne, kuchařku!“
Tento vtip nám poslal Vladimír Tajcman

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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Malý poseroutka

Dobrodružství báječných kamarádů
Jeff
Roland a jeho kamarád Barbar Garg
Kinney
musí opustit svou bezpečnou
vesničku a vyrazit na nebezpečnou výpravu, aby
zachránili Rolandovu maminku ze spárů Bílého
čaroděje. Uspějí oba hrdinové? A přežijí vůbec?
Vydejte se s nimi za velikým dobrodružstvím,
které se zrodilo ve fantazii Rowleyho Jeffersona!

Novinka od autora
Malého poseroutky!

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také:

Deník báječného kamaráda

184 Kč
cena KMČ

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

Deník malého poseroutky
BOX 1-10

běžná cena: 229 Kč
224 stran, 148 x 205 mm
p
pevná
vazba, pro děti od 10 let

běžná cena: 1599 Kč
pevná vazba
pro děti od 10 let

1199 Kč
cena KMČ
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Pro chytré hlavy
Martin Hak,
Štěpán Ročák,
Petr Zavadil

Matemág

Jakub
Mareš

M
Matematika
není jenom o počítání.
Naučme
nejmenší děti
N
matematickému myšlení – pomocí
mate
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
autors
oceňované stejnojmenné
a oce
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
aplikace.
aplika
32 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ

Jak se stavěly divy světa
Každý byl jedinečný, jejich krásu
a velkolepost opěvovali největší
básníci a spisovatelé své doby,
všichni toužili spatřit na vlastní oči…
divy světa. Vždyť každý z nich sestává
vá
z tolika maličkostí, drobných úkonů,
každodenní lopoty a především
každo
vším
vytrvalého úsilí, ať už
vytrva
pomocí strojů, nebo
s pom
219 Kč
bez nich.
n
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 5 let

Ludmila
Hénková

Tomáš
Svoboda

běžná cena 269 Kč
56 stran, 240 x 320 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Rébusy pro děti: Velká hradní záhada

199 Kč
cena KMČ

Tajné zprávy, podivné šifry, uzavřené cesty, hlavolamy, rébusy
a bludiště, tak tohle všechno na tebe čeká na každé
stránce této knihy. Odvážně se vypořádej s maléry,
do kterých se dostaneš na dobrodružných toulkách
s kamarády Tomem, Sárou a Rexem. Prozkoumej
situaci. Zamysli se, jak by se dala zvládnout. A udělej to!
situa
o!
Každý problém má své řešení. Uniknout ze zakletého
hradu, vyřešit záhadu tajemného
běžná cena: 249 Kč lesa, osvobodit kamarády a najít
96 stran, 230 × 260 mm nejeden poklad, to je ta pravá
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let
výzva. Hra může začít!
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S minifigurkou LEGO
R

ProLEGO
dospělé

R
0
LEGO NINJAGO0: Vyzbroj se do akce
Vyzbroj se do úžasné nindžovské akce, kterou
zažiješ díky této báječné knize plné aktivit!
Využij svých znalostí o slavných zbraních,
které se objevily ve světě Ninjago, a pomoz
nindžům porazit jejich nepřátele. Ohodnoť
své oblíbené čepele a vymysli si vlastní
živelnou výzbroj, s jejíž pomocí
živeln
ocí vyřešíš
hádanky, užiješ si nejrůznější
háda
ší
běžná cena: 199 Kč
aktivity a zabavíš se
aktivi
159 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
legračním komiksem.
legrač
cena KMČ

měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

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
připomeneš si své oblíbené scény ze světa
a přip
LEGO® Harry Potter™.

ihy a minifigurka
4 knih
rkové plechové
v dárk
krabičce

239 Kč
cena KMČ

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

LEGO0 City. Dukeova mise
R

Kdo udržuje v ulicích městečka LEGO® City
pořádek a brání je před zloději aut a zločinci,
kteří prchají vzduchem i po zemi? Seznam se
s Dukem DeTainem – nejlepším policistou
v LEGO City. Sestav strážníkovu miniﬁgurku
a jeho senzační dron a pak se k Dukeovi
přidej při řešení hádanek,
pomoz mu projít bludišti
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
a zapoj se společně s ním
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 5 let
do zábavných aktivit.
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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

Fortnite Chapter 2: Příručkaa pro
p hráče
Všichni fanoušci Fortnite, pozor! V této
o
knize se dozvíte, jak ovládnout nový
ostrov Chapter 2. V knize najdete proﬁﬁ
bojové triky, informace o nových
lokacích, zajímavosti a ukryté poklady,
y,
nejlepší emoty, skiny a zbraně a mnoho
ho
dalšího! Příručka pro hráče
dalšíh
e
společníkem
je ideálním
ide
159 Kč
nejhranější
ke zvládnutí
zv
cena KMČ
posledních let.
hry po

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 189 × 246 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2
Cube

Nyní, když Billy ví, že je součástí Proroctví a hraje roli
Kid
v blížící se válce proti Tomu Bez Očí, má jen jeden cíl:
najít Minuse, aby mu pomohl v jeho pátrání. Život v MěstečkuVesnici ale rozhodně není tichý a poklidný a na Billyho tak čekají
mnohá dobrodružství!
mn

239 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 299 Kč
272 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

ProPCdospělé
hry

Bitva o dračí chrám: Neoficiální megakomiks
ze světa Minecraftu 4

Cara
Stevens

Phoenix se s pomocí přátel konečně povedlo rozluštit
ttajemství svého původu. Rozhodne se dokončit to, co její
rodiče začali, a vydá se na epickou výpravu. Jenže to ještě
ro
netuší,
ne
etuší, žže ji ze stínů pozoruje starý nepřítel. Phoenix, Xander
a T. H. se vydávajíí vstříc temnotě Endu.
E

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
192 stran, 152 x 228 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

Pirate
Sourcil

Fightnite

Začíná další ročník soutěže Fightnite: Hra o přežití! Jediné pravidlo:
poslední naživu! Ve hře jsou povoleny všechny
Zůstaň po
sstrategie: pasti, spojenectví, zrady, lži
i manipulace. Poté co Celestin skončil na 100.,
99. a 98. místě, se může už jen zlepšovat. Když
99
se do týmu přidá Mimi a Juliette, nabere tento
ročník zcela
roč
odlišný směr
odliš
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
než tty
48 stran, 210 x 297 mm
cena KMČ měkká
předchozí...
předc
m
vazba, pro děti od 8 let

Staň se Brawlerem: Příručka pro hráče Brawl stars
Jason

Brawl Stars je herní fenomén, který ohromil miliony
Rich
hráčů po celém světě. Abyste zvítězili, musíte rychle
reagovat na měnící se podmínky na bojišti, přesně mířit a vymyslet
správnou strategii. Naučte se spolupracovat se spoluhráči,
orientovat se v arénách, správně mířit, používat speciální
schopnosti hrdinů a posbírat co nejvíce barevných drahokamů.
schop
Tato kkniha je psána srozumitelnou formou tak, aby pomohla
mladším hráčům
i mlad
běžná cena: 299 Kč
zorientovat se v této
zorien
239 Kč
144 stran, 203 x 254 mm
napínavé a náročné hře.
napín
cena KMČ

m
měkká
vazba, pro děti od 9 let
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Pro šikovné ruce

52 keramických projektů s GOLEMem
Michala
Hravá kniha, určená především pro děti
Šmikmátorová
a pedagogy výtvarné výchovy, je výběrem
52 nejlepších keramických projektů z oblíbeného českého
výtvarného časopisu Golem. Obsažené nápady jsou rozděleny do
celků dle
čtyř tematických
t
ročních období a k jejich tvorbě
roční
není třeba hrnčířský kruh.

199 Kč
cena KMČ

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

Nakresli si zvířátka - KRŮČEK PO KRŮČKU
Skvělá kniha pro všechny malé malíře. Stačí se řídit
jednoduchým návodem a můžeš si krásně nakreslit
téměř 60 zvířátek z džungle, moře, řeky nebo ze safari,
od kolibříka až po tygra. V knížce také najdeš
spoustu volného místa na vlastní malování a mnoho
spous
mnoh
ho
h
o
veselých obrázků k dokreslení!
vesel

184 Kč
cena KMČ

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

Lamy a ovečky - omalovánky

119 Kč
cena KMČ

Kasia
Dudziuková

Půvabné lamy a krotké ovečky jednoduše nejde
nemít v lásce. Jsou to roztomilí tvorové, kteří si získali
nejedno lidské srdce. A v této knize jich najdete opravdu
u
nespočet: ať už je to elegantní lamí slečna, roztomilé
jehňátko, rozverná veselá ovečka, či láskyplná zvířecí
jehňá
máma, každý si tady vybere tu svou. Zásobte se proto
mám
různobarevnými pastelkami nebo ﬁxy, opusťte
různo
e zažité
představy a tradiční
běžná cena: 149 Kč barevné kombinace
64 stran, 224 x 224 mm a zkuste zvířátka vybarvit
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let tak, jak to cítíte.
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kolektiv

Pro šikovné ruce

SPOJOVAČKY

Zvířátka z celého světa

Jo
Moon

Úž
Úžasná
knížka plná zábavných spojovaček ze všech
koutů
naší planety! Spojuj tečky s čísly a objevuj
ko
zvířátka
pod vodou, v pralese, na pláži, v lese
zv
nebo
parku. Kreslíš rád pestrobarevné ptáky,
n
domácí
mazlíčky, podmořské ryby nebo divoké
d
šelmy?
V této
knize potkáš zvířátek
š
éto zajímavé kniz
mnohem
více
mn
běžná cena: 229 Kč
a navíc se o každém
184 Kč
96 stran, 230 × 260 mm
z nich dozvíš něco
cena KMČ měkká
m
vazba, pro děti od 5 let
zajímavého.
z

Nakresli 50 psů

Lee J.
Ames

Jasný a nenáročný průvodce, jak krok za krokem
nakreslit nejrůznější psí plemena. Praktické návodyy
usnadní mladým umělcům naučit se kreslit psy
nejrůznějších ras, jako jsou zlatí retrívři, němečtí
ovčáci, malamuti, kolie, jorkšíři a mnozí další. Ať
chceme zobrazit nejlepšího přítele člověka při hře,
pozorném sedu, jak
v poz
panáčkuje, nebo spí, stačí
paná
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
vědět, jak na to, a je to
vědě
56 stran, 210 × 274 mm
cena KMČ pevná
pe
vazba, pro děti od 10 let
snadné!
snad

250 zvířecích omalovánek

299 Kč
cena KMČ

Nejkrásnější zvířátka jsou teď pohromadě
v největší knize oblíbených omalovánek! Na své
si přijdou jak milovníci roztomilých koťátek, tak
obdivovatelé ušlechtilých koní, hodných pejsků
a jiných přátel člověka, malých a velkých. Stačí vzít
ﬁxy či pastelky, nechat se unášet
do rukou
ru
nespoutanou barevnou fantazií a vdechnout do
nespo
černobílých stránek život. Odměnou
běžná cena: 369 Kč
vám budou jedinečná zvířata, která
256 stran, 224 × 224 mm
určitě nikde nepotkáte.

měkká
m
vazba, pro děti od 7 let
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Pro milovníky přírody

Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech
Maja

Věděli jste, že malé žirafy při
Säfströmová
narození padají z dvoumetrové
vvýšky? (Auvajs!) Že malí koalové se
zzpočátku živí matčiným trusem? Že se
mořští koníci nerodí mamince, ale svému
m
tatínkovi? Nebo že veverčata mají mléčné
tat
zoubky stejně jako děti? Připravte se na
zou
koncentrovanou dávku překvapivých
konce
informací podaných s vtipem a lehkostí.
inform

Vyšlo také: Ilustrovaný atlas
neuvěřitelných faktů o zvířatech

239 Kč
cena KMČ

239 Kč

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

cena KMČ

běžná cena:
299 Kč

Andrea Pinnington
Caz Buckingham

Zvířata našich lesů
Knížka se zvuky

S pomocí 12 tlačítek zažijete kouzelnou atmosféru
lesa, polí a parků a poslechnete si živočichy, kterým
patří svět, když se pomaloučku, polehoučku začne
stmívat a vy se ukládáte k spánku. Slavík, sýček, jelen
a liška… tím vaše dobrodružství v přírodě teprve
začne. V knize na vás čekají mnozí další tvorové,
naší přírodě můžete setkat. Tato knížka
s nimiž se v n
noční můry a díky ní
vám zaručeně
zaručen pomůže
může odehnat n
se budete těšit
těš na
běžná cena: 369 Kč
každou noc. Je
J to
299 Kč 24 stran,
225 × 210 mm
skvělá zábava pro cena KMČ
leporelo, pro děti od 4 let
celou rodinu.

Vyšlo také:
Ptáci našich lesů
Ptáci našich zahrad
Ptáci volné přírody
Zvířata ze safari
běžná cena: 369 Kč

Cena za jeden díl
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299 Kč
cena KMČ

Pro milovníky přírody
Andrea
Pinnington

Stromy naší přírody
Originální průvodce plný nádherných fotograﬁí
nejběžnějších stromů naší přírody a některých
rostlin, zvířat a hub, které jsou na nich závislé.
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.
proc

219 Kč
cena KMČ

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

Anna
Linstadtová

Můj první herbář

Tento krásný herbář nabízí malým přírodovědcům nejen prostor
pro vlepení více než třiceti druhů rostlin, jako jsou například dub,
buk, pomněnka nebo mák, ale také klíč ke správnému určení,
zajímavé informace
rostliny
mace i tipy a rady, jak rostlin
ny sbírat
ny
a lisovat.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
80 stran, 190 × 250 mm
kroužk.
kro
vazba, pro čtenáře od 6 let

Atlas hub

Marta
Knauerová

Atila Vörös,
Libuše Urubová

Populárně-naučný průvodce vybranými druhy jedlých, nejedlých
a jedovatých hub, které můžete v naší přírodě najít nejen
v lesích, ale i na loukách či v parcích, a to po celý rok.
Houby jsou v knize řazeny abecedně a jsou rozděleny do tří
barevně odlišných bloků, stejně jako na semaforu: zelená
označuje jedlé, oranžová nejedlé a červená varuje před
houbami jedovatými. Kniha dále uvádí typické poznávací
ho
zznaky hub, jejich dobu
u
a místo výskytu, lidová
á
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
jména či zajímavosti.
jm
152 stran, 167 × 227 mm
cena KMČ

měkká
vazba, pro děti od 8 let
m
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Teen zóna
Kiera
Cassová

Zaslíbená

Lady Hollis Briteová je nadšená – a v šoku. Král Jameson jí totiž
veřejně vyjevil své city, o čemž odjakživa snila. Jako jediná ze
šlechtických dcer upoutala jeho pozornost! Ale Hollis
si brzy uvědomí, že stát se královnou možná není ten
Již vyšlo:
šťastný konec, který si představovala. A když se setká
Selekce
s cizincem, který má schopnost nahlédnout přímo
BOX 1-5
jejího srdce, pochopí, že ve skutečnosti touží
do jej
po úplně jiné budoucnosti.

279 Kč
cena KMČ

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

959 Kč
cena KMČ

běžnáá cena: 1199 Kč

Lindsey
Culliová

Tohle léto říkám ano

Rachel Brooksová měla vždycky jasné cíle: mít samé jedničky
a dostat se na vysněnou univerzitu. A vyplatilo se to – po letech
pilného studia odmaturovala na výbornou a je připravená to
oslavit… nicneděláním. Protože doteď říkala na všechno ne. Ne
tancování, ne večírkům a hlavně ne klukům. A teď to konečně
přišlo – nic jí nebrání bavit se… kromě jí samotné. Co kdyby to ale
p
přeci jen zkusila? Svěží
přec
letní příběh o tom, co se
letn
běžná cena: 249 Kč
stane, když hlavní hrdinka
stan
a 199 Kč
264 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
začne říkat ano novým
začn
měkká vazba, pro děti od 14 let
zážitkům i vztahům.
zážit

Kluci jsou jako žvejkačka

Kerstin
Gierová

Třináctiletá Sissi je pořádně drzá – a taky k zešílení zamilovaná!
Jenže její vysněný princ pokukuje jen po starších holkách, které už
mají „zkušenosti“. Ať už to znamená cokoli, rozhodne se Sissi za
každou cenu zjistit o téhle záhadě úplně všechno. Do průzkumné
mise zapojí i svého dlouholetého kamaráda Jakoba, který je do ní
vlastně celou tu dobu tak trochu zakoukaný. A ztřeštěná jízda
může začít!

219 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 269 Kč
160 stran, 130 x 200 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Teen zóna
Radka
Zadinová

Stíny v duši

Dominice je šestnáct a už deset let nemluví. Se svým hendikepem se
naučila žít a slova vlastně k životu nepotřebuje, tíží ji ale vědomí, že
jednou bude muset promluvit. Říct, co se tehdy před lety vlastně stalo
– jednoho letního dne na oslavě jejích narozenin… Když se maminka
rozhodne, že si k sobě z ústavu vezme svou mladší bláznivou sestru
Juditu, rodina, už takhle sotva držící pohromadě,
se rozpadá. A do
p
toho přijíždí Jakub, syn
toh
běžná cena: 249 Kč
vzdálených známých, který
vzd
199 Kč
240 stran, 124 × 196 mm
s nimi
n má v domě žít
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 12 let
a kkterý také něco skrývá.

Vyber si svůj šťastný konec

Nova
Weetmanová

Je poslední den školy a Frankie Jonesovou čeká dlouhé, horké
nudné léto, kde jejím jediným parťákem bude kytara. Ale pak
BUĎ… Dostane příležitost odjet do Londýna, kde se uvidí se svým
rozkošným kamarádem Jackem. Zajiskří to znovu, nebo se nad něj
konečně povznese?
NEBO… Její táta ji pozve na prázdniny na pláži. Uvidí se spolu
NE
vůbec, nebo je to jen záminka,
vůb
inka, aby měl táta
tá čas na svou novou
přítelkyni? Vyber si, kam
přít
běžná cena: 269 Kč
se bude příběh ubírat!

Romantickýebook
holčičí gam

219 Kč
cena KMČ

Kluk odvedle

280 stran, 130 x 200 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 11 let

Kasie
Westová

Šestnáctiletou Charlie Reynoldsovou vychovával jen táta a tři
starší bráchové, takže teď dokáže ve sportu porazit každého kluka
– včetně svého čestného čtvrtého bratra, souseda Bradena. Jenže
když Charlie začne pracovat v módním butiku, zjistí, že v holčičích
věcech je úplně mimo. A do toho zkouší před Bradenem utajit, že
se do něj zakoukává. Zprvu se v tom snaží kličkovat, ale její taktika
kdykoli provalit…
se může
m
Dá sse tahle hra vůbec
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
vyhrát?
vyhrá
256 stran, 130 x 200 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 12 let
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Slevy

Sheila, dcera delfínů
Tajemství Atlantidy

Návrat do Atlantidy

SLEVA 54 %

Dědictví Atlantidy

Marliese
Aroldová

Objevte spolu s delfíny
ztracenou bájnou Atlantidu!
Všechny tři díly oblíbené
fantastické dívčí podmořské
romance za skvělou cenu.
Všechny tři díly
dohromady

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
320 stran

běžná cena: 299 Kč
376 stran

Pověsti moravských
Naďa
hradů a zámků
Moyzesová
SLEVA 40 %
Poznejte proslulé
i méně známé hrady,
zámky a tvrze.
původní cena: 299 Kč
288 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 15 let
et

179 Kč
cena KMČ

Taryho zápisník
SLEVA 40 %

Taras
Povoroznyk

Zapisuj, plánuj a kresli
na stránkách deníčku,
který Tary připravil
nejen pro nadšence
parkouru.

původní cena: 299 Kč
200 stran, 130 × 190 mm
měkká vazba, pro děti od 9 lett
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179 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
400 stran

Původní cena: 867 Kč
145 × 205 mm
pevná vazba, pro dětiti od 9 let

Železnice
v srdci Evropy

Josef
Schrötter
Bohuslav
Fultner

SLEVA 40 %
Výpravná kniha bude
vaším průvodcem
stoletou historií naší
železnice.
původní cena: 399 Kč
176 stran, 210 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let
et

239 Kč
cena KMČ

Emoji oficiální kniha
samolepek SLEVA 50 %
Vlož kousek z emoji
do všeho, co uvidíš,
s pomocí více než
tisíce samolepek,
které najdeš v této
knize.
původní cena: 229 Kč
200 stran, 210 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let
et

115 Kč
cena KMČ

Zábava

Můj selfie deníček

Nejzábavnější album
a zápisník s vyškrabováním

Vytvoř si zářivý deníček a navždy uchovej své
vzpomínky. Zaplň stránky svými nápady, zapisuj si
zážitky a přání, nalepuj selfíčka a fotky na speciální
stránky, které ti umožní přiloženou vyškrabovací tužkou
vykouzlit třpytivé rámečky úžasných tvarů a barev.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
48 stran, 143 × 210 mm
kroužková
k
vazba, pro děti od 6 let

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

159 Kč
cena KMČ

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

Vtipy

Vtipy

pro děti 2

pro děti 3

Již vyšlo:
Kreslené vtipy
pro děti

119 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena:
149 Kč

Cena za jeden díl

běžná cena:
169 Kč
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Pro dospělé

Spirituál kvintet
Spirituál kvintet patřil po šedesát let mezi nejvýraznější hlasy
české hudební scény. Jeho písně zněly nejen z pódií koncertních
sálů, ale i od táborových ohňů či z balkonu Melantrichu během
sametové revoluce. Po ukončení činnosti kapely v roce 2020 se
kapelník Jiří Tichota s ohromným vypravěčským talentem ohlíží
zpět: Projděte si bohatou historii legendy českého folku
prostřednictvím fotograﬁí a CD s dosud nezveřejněnými
i pros
nahrávkami!
nahrá

554 Kč
cena KMČ

běžná cena: 690 Kč
224 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba

Radka
Třeštíková

Foukneš do pěny

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy,
nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní
hrdinkou na svoji vlastní cestu.

NOVINKA OD
BEST SELLEROVÉ
AUTORKY
RADKY TŘEŠTÍKOVÉ

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
224 stran, 115 × 185 mm
pevná vazba

Krizová kuchařka ze Svatojánu
Jak vařit z omezených zdrojů v době
krize? Jak si v domácích podmínkách
vyrobit základní drogerii, kosmetiku,
léčivé přípravky z bylin a další
nezbytnosti? Nenechte nic náhodě
a buďte soběstační! Recepty ze
Svatojánu vás naučí chytře se
Sva
uskromnit, udělat si
usk
rozumné zásoby, šetřit
rozu
319 Kč
přírodu i vlastní kapsu
příro
cena KMČ
si klidnou mysl.
a udržet
ud
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Eva
Francová

běžná cena: 399 Kč
312 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Podzim 2020
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih za

Kč.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Vyplněný objednávkový list s podpisem rodičů odevzdejte ve škole podle pokynů paní učitelky/pana učitele.
Více informací k objednávání najdete na s. 2.
Titul
250 zvířecích omalovánek
52 keramických projektů s GOLEMem
Atlas hub

Cena Počet
KMČ (Kč) kusů
299
199
199

Bitva o dračí chrám: Neoﬁciální megakomiks
ze světa Minecraftu 4

239

Boj o první místo
Český pravopis expres
Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Deník báječného kamaráda
Deník malého Minecrafťáka: komiks
Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2
Deník malého poseroutky BOX 1-10
Deník parkouristy
DESETIMINUTOVKY. BĚ, PĚ, VĚ, MĚ...
DESETIMINUTOVKY. Chemie

239
159
139
184
139
239
1199
279
119
119

DESETIMINUTOVKY. Koncovky podstatných
a přídavných jmen

119

DESETIMINUTOVKY. Násobilka
DESETIMINUTOVKY. Shoda přísudku s podmětem
DESETIMINUTOVKY. Velká a malá písmena
DESETIMINUTOVKY. Vyjmenovaná slova
DESETIMINUTOVKY. Zlomky
Destrukční učebnice češtiny
Destrukční učebnice fyziky
Destrukční učebnice matematiky
Dobrodružství báječných kamarádů
Dobrodružství profesora Challengera
Dobrodružství v Zemi nikoho
Dobrodružství v Zemi nikoho (audiokniha pro děti)
Eda se nedá
Elena: Tajemství Dubové farmy
Emily Vichrná a hrad v mlze
Emily Vichrná a loď ztracených duší
Emily Vichrná a pirátský princ
Emily Vichrná a proud času
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
Emoji oﬁciální kniha samolepek

119
119
119
119
119
199
219
199
199
179
314
279
219
239
159
184
184
199
159
159
184
184
184
115

Titul
Fightnite
Florbalový zápisník
Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče
Foukneš do pěny
Holčičiny - vybarvovací deník
Hoši od Bobří řeky
Hvězdný prach: Jen uvěřit
Hvězdný prach: Kouzlo měsíční záře
Chata v Jezerní kotlině
Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech
Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech
Instalajf
Interpunkce expres
Jak se stavěly divy světa
Jak vycvičit draka – Celý příběh o mně a Bezzubkovi
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Černý pasažér
Jednorožci – omalovánky
Kačka & Mops
Karel Kovy Kovář: iPohádka
Kluci jsou jako žvejkačka
Kluk odvedle
Kniha testů pro nejlepší kámošky 2
Kouzelná Beruška a Černý Kocour – 1001 samolepek
Kouzelná folie JEDNOROŽCI
Kouzelná folie MOŘSKÉ PANNY
Kouzelná folie ZVÍŘÁTKA
Kreslené vtipy pro děti
Krizová kuchařka ze Svatojánu
Krkonošská pohádka
Kylian Mbappe
Lama družičkou
Lamy a ovečky – omalovánky
Ledové království – Arendellské dobrodružství
Ledové království II – ﬁlmový příběh jako komiks
LEGO® City Dukeova mise
LEGO® Harry Potter™ Dárkový box
LEGO® NINJAGO® Vyzbroj se do akce!
Logopedické deskové hry
Lovec jelenů
Malý humorista
Marvel Studios: Encyklopedie postav

otoč

Cena Počet
KMČ (Kč) kusů
139
159
159
279
199
279
199
199
309
239
239
279
159
219
159
119
139
159
279
219
239
139
159
199
199
199
139
319
239
199
199
119
119
119
159
239
159
159
279
239
319
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Objednávka
Titul
Marvel Studios: Obrazový průvodce
Marvel: Spider-man v 1000 tečkách
Matemág
Matematické úkoly pro prvňáky
Medvídek na zahradě
Metodika se Čtyřlístkem
Mezi světy
Milujeme Billie Eilish!
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
Můj první herbář
Můj selﬁe deníček
Nakresli 50 psů
Nakresli si 365 jednorožců a jejich kamarádů
Nakresli si kouzelné jednorožce
Nakresli si zvířátka KRŮČEK PO KRŮČKU
Nářadí
Opakování pro druháky
Opakování pro prvňáky
Opakování pro třeťáky
Pan Jezevec a paní Liška 3 – Správný tým
Pan Sova
Počítání oveček
Pojď se učit s JEDNOROŽCI
Pojď se učit s PRINCEZNAMI
Pověsti moravských hradů a zámků
Pověsti o zámcích
Povídačky naší Kačky
Prasátko na útěku
Ptáci našich lesů
Ptáci našich zahrad
Ptáci volné přírody
Pusheen – omalovánky
Ranč Jabloňový květ: Saša a Fabián
Rébusy pro děti: Velká hradní záhada
Róza, Háňa a tajný život lesa
Rychlý jako vítr
Selekce BOX 1-5
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Sesterstvo a nejoblíbenější barva na světě
Sesterstvo ve Snové říši
Sheila, dcera delfínů – 3 díly
Skutečné záhady
Slabikář Čtyřlístku pracovní sešit
Slabikář se Čtyřlístkem
Slovní druhy expres
Spirituál kvintet

Cena
Počet
KMČ (Kč) kusů
399
119
184
159
159
239
239
199
139
139
139
139
159
239
219
159
299
159
184
184
139
139
139
159
159
159
179
179
179
199
219
154
299
299
299
159
159
199
239
199
959
199
199
199
399
199
49
199
159
554

Titul
SPOJOVAČKY Zvířátka z celého světa
Staň se Brawlerem: Příručka pro hráče Brawl stars
Stínadla se bouří
Stínadla se bouří (audiokniha pro děti)
Stíny v duši
Strašidelné Česko
Strašidelnická
Stromové pohádky
Stromy naší přírody
Tajemství karet
Tamarín a pomeranč
Taryho zápisník
Táta a já
Terčin zvířecí svět
Tlapková patrola – Tlapkomalovánky
Tohle léto říkám ano
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky
Únikovka: Deník malého Minecrafťáka
Únikovka: Tajuplný ostrov
Valentýnka a daleké kraje
Valentýnka a narozeniny
Valentýnka a veterinární ordinace
Věda po celý rok
Velká kniha letadel, lodí a raket
Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků
Veronika a srdíčka pod lavicí
Volání divočiny (1): Putování začíná
Volání divočiny (2): Velké Medvědí jezero
Volání divočiny (3): Kouřová hora
Volání divočiny (4): Poslední rozlehlá divočina
Volání divočiny (5): Oheň na nebi
Vše o vlacích
Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vtipy pro děti 4
Vyber si svůj šťastný konec
Vyškrabovací kartičky MANDALY
Vyškrabovací kartičky RŮŽOVÉ TŘPYTKY
Yveta to ví
Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky
Záhada hlavolamu
Zápisník fotbalisty
Zaslíbená
Zlobilky
Zvířata našich lesů
Zvířata ze safari
Železnice v srdci Evropy

Cena
KMČ (Kč)
184
239
319
299
199
219
299
199
219
279
219
179
184
239
99
199
199
159
159
159
159
159
159
319
239
239
199
199
199
199
199
219
219
119
139
139
159
219
199
199
199
184
279
119
279
144
299
299
239

Počet
kusů

Objednání titulů ze starších katalogů KMČ:
Možnost objednání titulů ze starších katalogů trvá do vyprodání skladových zásob. Po celou dobu platí zvýhodněné Klubové ceny uvedené v katalogu.
Titul
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Cena KMČ

Počet kusů

Marvel

Marvel Studios: Obrazový průvodce
Marvelácké ﬁlmy jsou popkulturní fenomén: projděte
e
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
ých
předmětů a role postav. Splněný sen každého
předm
fanouška
Marvelu.

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
200 stran, 252 × 301 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 9 let

Marvel: Spider-man v 1000 tečkách
Připojte se ke slavnému hrdinovi ze světa Marvelu s touto
o
novou publikací od světoznámého autora spojovaček
Thomase Pavitta. Všech 20 komplexních obrazů Spider-mana a jeho přátel je založeno na kresbách nejlepších
autorů Marvelu a přinese vám hodiny zábavy, v nichž
postupně přivedete své oblíbené superhrdiny k životu.
Uprostřed knihy najdete také extra velký plakát s více
Upro
než 1 500 tečkami, který
zobrazuje epickou bitvu
zobra
běžná cena: 249 Kč
119 Kč
48 stran, 254 × 356 mm
Spider-man vs. Doctor
Spide
cena KMČ
měkká
m
vazba, pro děti od 10 let
Octopus.

SLEVA 50%

Marvel Studios: Encyklopedie postavv
Setkejte se s hrdiny a padouchy ﬁlmového světa studia
ia
Marvel. V této unikátní knize najdete fascinující fakta
o svých oblíbených postavách ze všech strhujících
ﬁlmů studia Marvel© – od všech členů týmu
Avengers až po zlověstného Dormammu!

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
176 stran, 183 × 233 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Co letí

Instalajf: Všechno je trochu jinak

Marek
Šarbort

Instagramové celebrity jako Tamara Klusová, Naty
Hrychová, Milan Peroutka, Tereza Salte a další
odkrývají realitu. Jaké to je, žít Instalajf? Ponoř se
do jejich světa a načerpej inspiraci, jak si vyladit vlastní
proﬁl, ale třeba taky jak se vyrovnat s nástrahami
online prostředí. Proč není vždy dobré srovnávat se
s ostatními?
V čem je Instagram boží? A je vážně
tat
navržen tak,, abychom
na něm byli
navrže
y
y závislí? Budeš
koukat,
koukat
t, ale všechno je trochu jinak.
jinak

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
184 stran, 216 × 216 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 12 let

Milujeme Billie Eilish
Billie Eilish píše vlastní pravidla a hudební hitparády jí
leží u nohou. Chcete se dozvědět víc o téhle temné
princezně pop music? Zjistěte, jak Billie skládá hudbu,
co ji inspiruje při psaní textů a mnoho dalšího – čeká
na vás hromada unikátních fotograﬁí, kvízů, faktů
a citátů. Nahlédněte do zákulisí její slávy a přidejte se
k epickému tažení za ovládnutím světa hudby!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 189 × 246 mm
pevná
pe
vazba, pro děti od 10 let

Katalog KMÎ32'=Ζ0
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