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Inspira ce na
p ráz d niny

SOUTĚŽ
Chcete vyhrát DVD Ledové království 2?

10 z vás

vy hra je DVD

Ledové
království 2

Stačí odpovědět na tři otázky související s ilustrací na obálce tohoto katalogu.
Pořádně si ilustraci prohlédněte, prolistujte si celý katalog a do 29. 5. 2020
nám napište na e-mailovou adresu soutezkmc@albatrosmedia.cz správné
odpovědi na tyto tři otázky:

1. Jak se jmenuje autorka ilustrace na obálce tohoto katalogu?
2. Jak se jmenuje knížka, ze které pochází tato ilustrace?
3. Napiš názvy alespoň tří dalších knížek, které napsala stejná
autorka, jako knížku s naší soutěžní ilustrací.
Tip: Nápovědu hledej v tomto katalogu :-)

Kdo vyhraje?
Výhru (DVD Ledové království 2) získá deset z Vás. Budou to ti, jejichž správné odpovědi na všechny tři soutěžní otázky
nám přijdou e-mailem jako 20., 40., 60., 80., 100., 120., 140., 160., 180. a 200. v pořadí. Do soutěže bude zařazen jen
jeden příspěvek z jedné e-mailové adresy. Ke správným odpovědím nezapomeňte uvést své jméno a adresu, na kterou
budete chtít případnou výhru zaslat. Tentokrát výjimečně nebudeme výhry zasílat do školy, ale přímo domů.
Vítěze vyhlásíme na www.kmc.cz první týden v červnu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!
JAK OBJEDNÁVAT KNIHY Z TOHOTO KATALOGU?
Milí čtenáři, vzhledem k mimořádné situaci a dále trvajícímu uzavření některých škol máte možnost i tentokrát objednat knížky
z našeho katalogu dvěma způsoby:
- buď přes školu, kdy objednávku předáte osobně, nebo e-mailem pedagogovi, který má ve Vaší škole na starosti Klub
mladých čtenářů Albatros a u kterého si poté objednané knížky zaplatíte a vyzvednete. V tomto případě nakoupíte knihy za
ceny uvedené v katalogu a bez poštovného.
- nebo napřímo přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kdy knihy budete objednávat a platit předem přímo na
e-shopu a pak Vám přijdou na Vaši domácí adresu. Nabídku knih z tohoto katalogu najdete na e-shopu v hlavním menu v záložce
„Školní katalogy“. Ceny na e-shopu se mohou u některých titulů mírně lišit oproti katalogovým cenám. V době od 1. do 31. května
můžete využít slevový kód LETO20, díky kterému získáte poštovné zdarma při objednávce nad 299 Kč.
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 © Ivona Knechtlová
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 je v něm ukrytý…
běžná cena: 399 Kč
256 stran, 170 × 221 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ

Druhý díl
stínadelské
trilogie

Chata v Jezerní
kotlině

Již vyšlo:
Hoši od Bobří řeky

Dobrodružství
v Zemi nikoho
Záhada hlavolamu

309 Kč

314 Kč

cena KMČ

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč

běžná cena: 389 Kč

cena KMČ

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 389 Kč

běžná cena: 349 Kč
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Leporela

Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku
Oldřich

Leporelo ve tvaru dětské botičky naučí děti přístupnou
Růžička
a hravou formou zavazovat tkaničky. Titul obsahuje
Alexandra
Hetmerová
jednoduchý motivační příběh a pod
sešněrovanými stránkami
běžná cena: 199 Kč
v jednotlivých krocích i ilustrovaný
159 Kč
leporelo, pro děti od 3let
návod, jak si tkaničku zavázat.
cena KMČ

Motýl, který neuměl létat

Františka Aneta
Holasová

Co udělá bourec morušový, když zjistí, že neumí létat, a hrozně
by si přál vzlétnout? To se dozvíte v tomhle kouzelném
leporelu. A kromě toho se taky naučíte, jak se
vyrábí
běžná cena: 229 Kč
hedvábí…
184 Kč
cena KMČ

Traktor

Andrea
Erne

12 stran, 240 × 162 mm
leporelo, pro děti od 2 let

Wolfgang
Metzger

Co je to traktor? Proč traktory jezdí na poli i v noci?
Jak se pole orá? Jak se u traktoru vyměňuje pneumatika?
Kolik různých druhů traktorů existuje? Všechno, co jste kdy chtěli vědět
o traktorech, v další obrázkové
běžná cena: 199 Kč
knize z naší oblíbené edice pro
159 Kč
16 stran, 166 x 189 mm
nejmenší „Už vím proč“. Vše
cena KMČ kroužk. vazba, pro děti od 2 let
přehledně a interaktivní formou.

Nářadí

S otevíracími okénky

Daniela
Prusse

Peter
Nieländer

Jak obrousit dřevo? K čemu slouží pila a jak pevně utáhnout šroub? To
všechno se dozvíš z nové interaktivní knížky, která vychází v naučné edici
Už vím proč.
běžná cena: 229 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
cena KMČ kroužková vazba, pro děti od 2 let

184 Kč

4 Klu b mladých čtenářů Albatros

Pro nejmenší

Zvířata a jejich mláďata

Doris
Rübelová

Velká obrazová kniha pro ty nejmenší! Víte, která zvířata se
klubou z vajíčka nebo co všechno se musí naučit sloní mládě?
Jak se dostane malý klokan do vaku své matky a která
mláďata naopak hned po narození umějí běhat nebo rodiče
vůbec nepoznají? Odpovědi a ještě mnoho dalších informací se
dozvíte v této knize!

219 Kč
cena KMČ

Pytlík a Flaška

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

Anna
Novotná

Jiří
Votruba

Pytlík a Flaška se potkají na dětské oslavě. Padnou si do oka,
ale krutý osud je náhle rozdělí. Následující dobrodružství Pytlíka
i dlouhé putování Flašky mohou čtenáři sledovat prostřednictvím
výjimečného formátu oboustranné knížky. Jeden uvízne na stromě,
druhého spolkne velryba… Myslíte, že se ti
dva nakonec zase shledají? A kde
to asi bude?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
56 stran, 200 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Medvídek na zahradě
Petra
Katarína
V létě na zahradě zrají jahody.
Bartíková
Macurová
Medvídek se o ně dobře stará.
Jsou červené a sladké. Uf, to je horko! Kde je medvídkův klobouk?
A kdo mu snědl mrkev? Pojď s medvídkem a jeho kamarádem
zajícem na zahradu. Prožiješ s nimi spoustu legrace! Díky
kouzelnému táhlu se ti obrázky změní
přímo před očima.

S otevíracími okénky

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 190 × 190 mm
sešit, pro děti od 3 let
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První
Pro adospělé
druhé čtení

Já chci taky do školy!

Astrid
Lindgrenová

Marie
Tichá

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně,
které věnovala Astrid Lindgrenová prvním čtenářům,
jsou veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých
věcech. Jsou lindgrenovsky prostá s velkým
kouzlem – přesně tak, jak to mají
rádi autorčini čtenáři.

144 Kč
cena KMČ

Kuba nechce číst

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

Petra
Braunová

Jiří
Bernard

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

běžná cena: 189 Kč

Kuba nechce prohrávat

129 Kč
cena KMČ

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

154 Kč
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč

6 Klu b mladých čtenářů Albatros

První Pro
a drudospělé
hé čtení

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. 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 kulí oči. Yveta přece
všechno ví – ovšem tohle nečekaly!
A co vy?

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
88 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Slabikář se Čtyřlístkem

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
v ČR.
49 Kč

cena KMČ

běžná cena: 59 Kč

S doložkou MŠMT

199 Kč
cena KMČ

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

Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky
Miluše
Jirušková

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 vztah ke
čtení. Kniha je barevně
rozčleněna na tři části
184 Kč
podle obtížnosti četby.
cena KMČ

Králíček a past

199 Kč
cena KMČ

Aleš
Čuma

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

Daniela
Krolupperová

Jarmila
Marešová

Je nádherný slunečný den a králíček se těší, že půjde konečně
ven. Rodiče ho poprvé pustí samotného na procházku. Hop, hop!
Králíček doběhne k lesní mýtině. Na světě je tak krásně! Ale co se
to tamhle leskne? Nějaká podivná věc, musím ji prozkoumat.
Nejprve jednou pacičkou, pak druhou a nakonec malý
všetečka vleze dovnitř. Vtom se ta věc
převrátí – a králíček se ocitne ve
skleněné pasti! Co si
běžná cena: 249 Kč
jen počne? Pomoc!

40 stran, 185 × 227 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

České pohádky

pro malé děti

Eva
Mrázková

Aleš
Čuma

Vyšlo také:
Bohatě ilustrovaná kniha, kde nemůže
chybět perníková chaloupka, Budulínek, České pohádky pro malé děti
Červené karkulka, neposlušná kůzlátka angličtina
němčina
nebo třeba hrneček, co umí vařit tu
nejsladší kaši na světě.
Knížka vyšla také ve dvojjazyčných
verzích – ČJ/AJ a ČJ/NJ.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
104 stran, 210 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

8 Klu b mladých čtenářů Albatros

299 Kč
cena KMČ

běžná cena:
369 Kč

Cena za jeden díl

Pro předškoláky

Logopedie s Povídálkem - R

Hana
Fialová
Edita
Plicková

Publikace Logopedie s Povídálkem – R je určena
rodičům, učitelům mateřských škol, speciálním pedagogům
a logopedům. Děti předškolního a mladšího školního věku vede
zábavnou formou k reedukaci obtížné hlásky R tak, aby se nácvik stal
hrou a nenudil. Zároveň se správnou výslovností rozvíjí kniha
i zrakovou paměť, sluchově verbální paměť, fonematický sluch, slovní
zásobu a jazykový cit. Slova
jsou v sešitu řazena dle
běžná cena: 179 Kč
144 Kč
výskytu hlásky R ve slově.
88 stran, 210 × 297 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 3 let

Orientace v prostoru a čase
pro děti od 5 do 7 let

Jiřina
Bednářová
Richard
Šmarda

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji časové orientace
a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání
studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové
orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace
činností. Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti a dále
instrukce pro dospělé
s uvedením cíle činnosti.
běžná cena: 149 Kč

119 Kč

cena KMČ

48 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Všestranná příprava do školy

kolektiv

Všestranná příprava do školy je nepostradatelným pomocníkem
pro budoucí prvňáčky, než zasednou do školních lavic. Publikace
obsahuje ucelený systém předškolní přípravy, který se skládá
z pracovních listů pro děti a metodického návodu pro dospělé.
Pracovní listy jsou zaměřeny na podporu vývoje schopností
a dovedností pro rozvoj myšlení dítěte a také tvoří předpoklady
k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
208 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let
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Pohádky

Jak vycvičit draka: Celý příběh o mně
a Bezzubkovi
Mladý Viking Škyťák vypráví
o tom, co všechno prožil
s milovaným drakem Bezzubkou.
Nechte se oslnit kompletním
příběhem slavné filmové
běžná cena: 199 Kč
trilogie Jak vycvičit draka!

159 Kč

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

cena KMČ

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

159 Kč
cena KMČ

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

Mach a Šebestová

na prázdninách

Miloš
Adolf
Příběhy oblíbených
Macourek
Born
žáků 3.B, kteří se
tentokrát vydávají vstříc prázdninovým
dobrodružstvím. Mach a Šebestová,
samozřejmě i se psem Jonatánem, prožívají
vtipné a barvitě vylíčené příhody, v nichž je
nepostradatelným pomocníkem kouzelné
sluchátko.

199 Kč
cena KMČ

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

10 Klu b mladých čtenářů Albatros

Eve
Tharlet

Znáte z filmu

Tlapková patrola - 1001 samolepek
Vypravte se do Adventure Bay za Ryderem, Chasem,
Marshallem a ostatními statečnými štěňaty. Vyzdobte
stránky veselými tlapkosamolepkami, vybarvěte své
oblíbené hrdiny a pomozte Tlapkové patrole vyřešit
všechny úkoly, aby mohla
vyrazit do akce!

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
92 stran, 210 × 280 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Ledové království a Ledové království 2
Kdo by neznal nesmrtelný příběh Anny, Elsy,
Kristoffa se Svenem a Olafa z Ledového
království? V této knize najdete navíc
i pokračování! Královně Else zní v hlavě
tajemný hlas a láká ji do neznáma. Elsa ho
následuje, protože doufá, že se od něj dozví,
odkud pochází její kouzelná moc. Cesta ji
zavede do začarovaného
Kouzelného lesa, kde zjistí, že
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
192 stran, 197 × 267 mm
je nejprve potřeba napravit
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
křivdy z minulosti.

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

99 Kč
cena KMČ

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

Velká kniha letadel, lodí a raket

Ilaria
Barsotti

Kniha plná obrázků, v níž najdete spoustu létajících strojů a plavidel,
která znáte, a dokonce i těch, která jste nikdy neviděli. Zaoceánské
parníky a výletní lodě, plachetnice a malé čluny, obrovské
vzducholodě a ultralehké vrtulníky, dopravní a nákladní
letadla, kosmické lodě a sondy, vojenské letouny
a bitevní lodě, to všechno a mnohem
více vás čeká na stránkách této knihy.
běžná cena: 299 Kč
32 stran, 240 × 310 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč

Uvnitř více než
60 samolepek!

cena KMČ

Jak se stavěly divy světa

Ludmila
Hénková

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

Tomáš
Svoboda

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

Poznej divoká zvířata z vlaštovčí perspektivy
Štěpánka

Kateřina Hikadová

Emilka je mladá vlaštovčí
Sekaninová
Ondřej Dolejší
dáma a Maxmilián její
vyvolený. Nedávno se vzali a teď letí na cestu do Afriky. Přidejte se
k nim. Díky třem rozkládacím mapám uvnitř knihy se v Africe
dokonale zorientujete a pak už jenom můžete číst, poznávat život
divokých zvířat a těšit se ze spousty barevných
obrázků.

139 Kč
cena KMČ

12 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 169 Kč
17 stran, 190 × 250 mm
měkká vazba, pro děti od 3 let

Dětská klasika

Klasické české pohádky

Eva
Mrázková

Atila
Vörös

Pohádky našich prarodičů jsou drahocenným pokladem, který je od
pradávna předáván dalším pokolením. Maminčino nebo tatínkovo
čtení dětem v postýlce, vlídné vyprávění babiček a dědečků, to jsou
chvilky, na které se nezapomíná. Takové vzpomínky si uchováváme
hluboko ve svém srdci a snažíme se podobné chvilky
nabídnout i našim dětem. Pohádky
doprovázejí krásné ilustrace.
běžná cena: 249 Kč
120 stran, 210 × 270 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

Medvídek Pú

A. A.
Milne

E. H.
Shepard

Medvídek Pú rozhodně není jen tak nějaký obyčejný medvěd.
Tenhle malý sympatický popleta si získal své čtenáře hned, jak se
objevil, a od té doby uplynulo hezkých pár let. Pú se zabydlel
v srdcích čtenářů i se svými kamarády: s oslíčkem Ijáčkem,
Klokánkem, Prasátkem, Králíčkem a především s Kryštůfkem
Robinem. Laskavá knížka s úžasnou fantazií a báječnými
dobrodružstvími vychází s původními ilustracemi E. H. Sheparda.

219 Kč
cena KMČ

Malý princ

479 Kč

běžná cena 269 Kč
240 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Antoine de
Saint-Exupéry

Eliška
Podzimková

Když opuštěný letec potká v africké poušti malého prince, netuší,
co všechno mu setkání přinese. Zatímco se pokouší opravit
havarovaný stroj, povídají si o všeličem. O tajemství podivuhodné
pouti malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém
štěstí i o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží na
tom, odkud pocházíme… Nesmrtelný příběh,
který svým půvabem okouzlil již
mnohé generace,
běžná cena 599 Kč se vrací v naprosto
120 stran, 245 × 245 mm originálním zpracování.

cena KMČ pevná vazba, pro děti od 10 let
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Pro
Prodospělé
holky

Hvězdný prach: Jen uvěřit

Linda
Chapmanová

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

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

Lama družičkou

199 Kč
cena KMČ

Bella
Swift

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 pod svoje kopýtko.
Ovšem čím víc se snaží pomoct, tím víc se jí to vymyká
z nohou… Podaří se nové kamarádce Lulu, Amale,
zachránit svatební den?

199 Kč
cena KMČ

14 Klu b mladých čtenářů Albatros

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

Pro
Prodospělé
holky

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
a nezapomíná být sama
běžná cena: 249 Kč
sebou, šťastnou
199 Kč
192 stran, 145 x 205 mm
pohodovou holkou.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let

Kačka & Mops

Kateřina
Perglová

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
a autorka je přesvědčena,
že úplně každý by měl
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
vyrůstat s mopsem.
104 stran, 165 x 205 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 7 let

Winx Adventure Series - Za všechno můžou nákupy
Vstup společně s Winx do fantastického virtuálního světa
vytvořeného Tecnou! Čeká na tebe město, park
a spousta lidí, se kterými si můžeš popovídat.
Všechno je úžasné… až do chvíle, kdy se do toho
vloží Stella! Mezi deštěm bot, zrcadlovými domy
a módními přehlídkami pochopí i Trix, jak je nesnadné
uniknout
z labyrintu
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
sezonních
64 stran, 140 x 200 mm
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 8 let
slev!
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Pro malé čtenáře

Tamarín a pomeranč

Martina
Drijverová

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 nabídnout
běžná cena: 269 Kč
jim vhodné řešení
219 Kč
72 stran, 195 × 255 mm
problémů.
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 5 let

Do průvanu za uši tatínci se nevěší
Alena

Sedmiletý Bruno touží být detektivem, ale v jeho
Čálková
okolí se moc záhad nevyskytuje. Až jednou večer
Eva Sýkorová-Pekárková
se u nich doma objeví víla Dospělka, která
Brunovi prozradí, že napravuje lidi v Institutu chování dospělých.
A že jeho tatínek už je do Vílovic povolán! Překvapený Bruno hned
vílu poprosí, aby ho vzala dnes v noci tajně s sebou. Bruno je
pevně rozhodnutý podstoupit všechna nebezpečí, aby tatínka
zachránil a konečně se stal
běžná cena: 249 Kč
detektivem.
199 Kč
cena KMČ

Kletba prince Fabrise

104 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Dana
Šianská

Václav
Šlajch

V den svých dvanáctých narozenin se princ Fabris dozví, že ho
postihla rodová kletba: nesmí už nikdy vzít do ruky žádnou zbraň,
jinak celé království čeká záhuba. Jak se ale může beze zbraně
bránit svému proradnému strýci, který si na království brousí
zuby? Když strýc vláká Fabrisova otce, krále Darena, do léčky, aby
se ho zbavil, zůstane Fabris na všechno sám. Dokáže najít způsob,
jak strýce porazit, aniž by
se strašlivá kletba
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
naplnila?
224 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

16 Klu b mladých čtenářů Albatros

pevná vazba, pro děti od 8 let

Pro milovníky
Projednorožců
dospělé

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).

159 Kč
cena KMČ

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

Kouzelná fólie JEDNOROŽCI
Knížka s obálkou 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
najdeš v knize spoustu
skvělých nápadů.

199 Kč
cena KMČ

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

Zábavné učení s JEDNOROŽCI
Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky pro každodenní zábavné učení
a procvičování čtenářských, početních, motorických i vizuálních dovedností.
• Psaní – až 80 nových slov
• Spojovačky – dokončování barevných
obrázků pomocí číslovaných teček
• Násobení – násobilka od 2 do 10
• Tvary – rozeznávání
běžná cena: 269 Kč
tvarů a procvičování
219 Kč
72 stran, 150 × 195 mm
psaní
cena KMČ

kufřík se 4 sešity, pro děti od 6 let
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Uprchlík

Alan
Gratz

Tři mladí lidé, jedna touha: utéct. Josef je židovský chlapec
v nacistickém Německu třicátých let. Jeho rodina před hrozícím
nebezpečím prchá na lodi mířící na druhý konec světa. Isabel je
kubánská dívka. Píše se rok 1994 a její zemi pustoší vzpoury
a nepokoje, a tak se s rodinou vydává na člunu hledat bezpečí
a svobodu v Americe. Mahmúd je mladý Syřan. Jeho vlast v roce
2015 ničí válka a on s celou rodinou putuje pěšky po Evropě. Všichni
hledají úkryt a všichni musí
běžná cena: 299 Kč
překonat nepředstavitelná
239 Kč
336 stran, 130 × 200 mm
nebezpečí.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let

Správná pětka na záhadném vrchu
Enid
Bohumil
Kopec, který svým tvarem připomíná
Blytonová
Fencl
klobouk, a proto dostal jméno
Buřinka, je plný záhad a tajemství. Podaří se Pětce odhalit, proč
se v jeskyni ozývají strašidelné zvuky, proč z malého letiště pod
Buřinkou startují letadla v noci uprostřed bouřky a co se děje na
motýlí farmě?

159 Kč
cena KMČ

Luna, měsíční vlčice

běžná cena: 199 Kč
148 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

(Beast Quest 22)

Adam
Blade

Čtvrtá výprava do Zapovězené země je nebezpečnější než všechny
předešlé. Vlčice Luna je přízrak s planoucíma rudýma očima, který
se v okamžení dokáže zhmotnit v netvora z masa a kostí. Nelze ji
přemoct žádnou zbraní, jedině lstí. Jak si s ní Tom poradí, když na
její povel zdivočí všechna lesní zvěř, a dokonce i jeho věrný přítel
Šedivák? Budeš mít dost odvahy a vydáš
se s Tomem na další výpravu?

139 Kč
cena KMČ

18 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 169 Kč
120 stran, 130 x 200 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Příběhy 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,
že si společně zařídí ordinaci. Budou léčit zvířátka!
Poradí si malí veterináři se všemi případy?

Valentýnka

Již vyšlo:

a narozeniny

159 Kč
cena KMČ

Valentýnka
a daleké kraje

159 Kč

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

159 Kč

cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

cena KMČ

běžná cena: 159 Kč

Deník báječného kamaráda

Jeff
Kinney

Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře znáte. Teď nadešel
čas, abyste nahlédli do jeho osobního deníčku a přečetli si něco přímo
od něj. V Deníku báječného kamaráda píše Rowley Jefferson o svých
vlastních zkušenostech a souhlasil
běžná cena: 229 Kč
také s rolí Gregova životopisce.
184 Kč

Nový pohled na svět
malého poseroutky

cena KMČ

Deník malého poseroutky

224 stran, 148 x 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

BOX 1-10

Když je vám tak jedenáct, může to být vážně opruz. Své o tom ví Greg
Heffley alias malý poseroutka. Životní šlamastyky, do nichž se
dennodenně dostává, znají čtenáři po celém světě. Jeho neobyčejné
deníkové záznamy teď můžete
mít pěkně pohromadě ve zbrusu
běžná cena: 1599 Kč
1199 Kč
2240 stran, 145 × 205 mm
novém boxu obsahujícím všech
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 10 let
deset Gregových dobrodružství!
Léto 2020
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Tajemství jeskyně pokladů

Petr Hugo
Šlik
Petr
Morkes

Vojta s Jindrou jsou přátelé na život a na smrt. Když
spolu objeví tajemný vzkaz a najdou ukrytý sešit s popisem cesty
do jeskyně pokladů, vydají se okamžitě ten záhadný poklad najít.
Co si asi tak za něj koupí? Ale s pokladem je to trochu jinak…
dvanáctiletí průzkumníci nakonec musí bojovat o holý život.
Napínavý příběh děti naučí, že nejcennější poklady nelze
přepočítat na peníze.

219 Kč
cena KMČ

Ve staré cihelně se svítí

běžná cena: 269 Kč
152 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Petr Hugo
Šlik

Petr
Morkes

Volné pokračování knihy Tajemství jeskyně pokladů.
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.
běžná cena: 239 Kč

189 Kč

152 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 10 let

Ztraceni v džungli

Thomas
Brezina

Max
Meinzold

Přeneste se do světa starých Aztéků. Odehrává se tu příběh plný
napětí! Parta čtyř malých detektivů přežije jako zázrakem pád
letadla do nejhlubší brazilské džungle. Čeká je tu ale další
nebezpečí: naši hrdinové jsou zajati domorodými válečníky
a odvlečeni do starého aztéckého města. Podaří se jim uprchnout
ze spárů věznitelů? Další detektivní příběh od Thomase Breziny.

154 Kč
cena KMČ

20 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 189 Kč
128 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

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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ProZábava
dospělé

Kouzelná Beruška a Černý Kocour
1001 samolepek

Skvělá knížka plná hádanek, omalovánek a krásných
samolepek pro všechny fanoušky Miraculous!
Vydej se s námi do Paříže a vyřeš napínavé hádanky
spolu s Kouzelnou Beruškou a Černým
Kocourem! Své oblíbené hrdiny a jejich
kamarády si pak vybarvi pestrými
barvami a obrázky ozdob stylovými
samolepkami.

159 Kč
cena KMČ

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

Taryho zápisník
SLEVA 30%

Taras
Povoroznyk

Zapisuj, plánuj a kresli na
stránkách deníčku, který
Tary připravil nejen pro
nadšence parkouru.
Kromě obvyklé plánovací
části a rozvrhu hodin
zápisník obsahuje také
fotografie, citáty, tutoriály,
parkourové omalovánky,
kvíz a mnoho dalšího. Na
volných stránkách si pak
můžeš zaznamenat své sny
a úspěchy. A navíc díky
Taryho zápisníku už nikdy
na nic nezapomeneš!

209 Kč
cena KMČ

22 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 299 Kč
200 stran, 130 x 190 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

LEGO

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.

LEGO0 Harry Potter™. Kouzelná dobrodružství
R

Přátelé, škola, sporty a kouzla – kdo na to všechno má mít čas? No
přece šikovní čarodějové a čarodějky! Pomoz Harrymu, Hermioně
a Ronovi vyřešit hádanky, projít různými bludišti a dokončit
zajímavé aktivity, abyste si tak všichni společně procvičili své
kouzelnické dovednosti. Sestav minifigurku
Hermiony a prožijte spolu spoustu vzrušujících
dobrodružství.

159 Kč
cena KMČ

R
0
LEGO Harry Potter™.

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

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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Prázdniny se blíží

Únikovka: Tajuplný ostrov

Stéphane
Anquetil

Jste uvězněni, plavčíci! Opuštěni na tajuplném ostrově musíte najít
způsob, jak z něj uniknout. Sopka v jeho středu se probouzí
a každou chvíli může celý ostrov zničit. Dokážete přijmout výzvy,
vyřešit všechny hádanky a uniknout včas? Zdvojnásobte úsilí,
abyste unikli včas. Vydejte se na dobrodružnou
cestu, na které možná najdete i úžasné
poklady!

159 Kč
cena KMČ

Deník malého turisty

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

Petra
Havelková

Jedinečný turistický deník, do kterého si můžeš zaznamenat
všechna svá cestovatelská dobrodružství, zážitky a zkušenosti.
A nejen to! Aby to nebylo jen o psaní, najdeš v deníku i místa
na svou sbírku turistických razítek, prázdné stránky, na které si
můžeš vlepit své fotky z cest a k nim přidat vtipný popisek, nebo
vystřihovací foto rekvizity.

199 Kč
cena KMČ

Kouzelné prázdniny

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Alena
Hrachovcová

Zuzanka je sedmiletá holčička s bujnou fantazií. Nosí kalhoty
s velkými kapsami, protože se do nich vejde plno užitečných věcí,
které by se jí mohly hodit, třeba kdyby… ztroskotala na rozbouřeném
moři jako Robinson! Chtěla by totiž procestovat celý svět jako
členka vědecké výpravy zkoumající život zvířat. Ta má moc ráda,
a proto od své babičky Jáji dostane kouzelnou encyklopedii, díky
které pozná různé země,
běžná cena: 269 Kč
naučí se zvířecí řeči,
219 Kč
136 stran, 210 × 297 mm
a dokonce začne
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 10 let
trochu čarovat!

24 Klu b mladých čtenářů Albatros

Harry Potter

Knížky o Harrym Potterovi, jeho kamarádech
Ronovi a Hermioně a bradavické Škole čar
a kouzel nesmějí chybět v žádné
knihovničce. Než začnou prázdniny, je
nejvyšší čas doplnit si chybějící díly.

Harry Potter a…

… Kámen mudrců
… Tajemná komnata
… vězeň z Azkabanu
… Ohnivý pohár
… Fénixův řád
… Princ dvojí krve
… Relikvie smrti

239 Kč

239 Kč

běžná cena: 299 Kč
288 stran

běžná cena: 299 Kč
292 stran

cena KMČ

114 × 194 mm, pevná vazba
pro děti od 9 let

cena KMČ

279 Kč

319 Kč

399 Kč

399 Kč

439 Kč

běžná cena: 349 Kč
392 stran

běžná cena: 399 Kč
576 stran

běžná cena: 499 Kč
800 stran

běžná cena: 499 Kč
536 stran

běžná cena: 549 Kč
632 stran

cena KMČ

Famfrpál
v průběhu věků

cena KMČ

Fantastická
zvířata

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

Bajky
barda Beedleho
199 Kč
cena KMČ

běžná cena 249 Kč
144 stran,
130 × 200 mm
pevná vazba,
pro děti od 8 let

Cena za jeden díl
Léto 2020
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Pro milovníky zvířat

Terčin zvířecí svět
Znáte z televize

239 Kč
cena KMČ

Svatava
Šenková

Yvetta
Voráčová

Terka je dvanáctiletá slečna, která si bez zvířecích
kamarádů život nedokáže představit. A tak jsou
obyvateli jejího pokojíčku psí chundeláč Quido
a chameleon Karel. Když se ale jednoho dne dostanou
oba do problémů kvůli její chovatelské chybě, Terka si
uvědomí, že zvířata tady přece nejsou jen pro naši
zábavu, ale měli bychom o nich taky něco vědět, aby se
i jim dobře žilo. Terčin zvířecí svět, který znáte i z TV
cyklu, v každé kapitole přináší zvířecí detektivku,
tutorial a výpravu do domácí
divočiny.

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

Nemocnice pro zvířátka
Milovnice zvířat Amélie a její kamarád Sam zažívají
dobrodružsví při záchraně zvířat v ohrožení. Podaří
se jim všechna zvířátka zachránit?

199 Kč
cena KMČ

Lucy
Danielsová

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

Cena za jeden díl

Záchrana koťátek

Králíček v nebezpečí

26 Klu b mladých čtenářů Albatros

Zraněný lišák

Ubohé štěňátko

Pro milovníky koní

Tuláci ze světa zvířat

239 Kč
cena KMČ

Markéta Nováková
Eva Bártová
Jana K.
Kudrnová

Některá zvířata se za celý život nepodívají dál
než za humna, ale jiná procestují kontinenty…
Třeba takový rybák dlouhoocasý, malý pták s červeným
zobáčkem a nožičkami, každý rok obletí celou
zeměkouli! A co teprve kareta obrovská! Elegantně si
pluje skrz moře a oceány, aby se podívala na místo,
kde se kdysi narodila. Právě tam a nikde jinde
naklade kulatá bílá vajíčka.
běžná cena: 299 Kč Ale víte, proč putují brouk
32 stran, 250 × 250 mm hovnivál, stáda afrických slonů
pevná vazba, pro čtenáře od 6 let nebo třeba sob?

Miluju koně

Marie
Frey

Carmen
Hochmann

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

239 Kč
cena KMČ

Rychlý jako vítr

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

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 divokého a plachého hřebce Severáka – a překvapeně zjistí,
že rozumí řeči koní! Jenže
běžná cena: 249 Kč
nezkrotného koně chtějí
199 Kč
160 stran, 145 × 205 mm
utratit…
cena KMČ

pevná vazba, pro čtenáře od 10 let
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ProPCdospělé
hry

Plants vs. Zombies - BOX zelený

Paul Tobin
Tim Lattie

Nate a Patrice dohlížejí na skupinku mladých rostlinek, které se
přestěhovaly z garáže cvoka Dava do jeho obrovského rodinného
sídla. Zomboss doufá, že jejich špehováním odhalí nějaká tajemství.
Nepoučitelný velitel zombií si nedá pokoj ani v závodě
s ochránci rostlin v divokých vozidlech všech
možných velikostí, typů a tvarů o osud
městečka, aby se vzápětí pustil do budování
obrovské
armády zombií 399 Kč
běžná cena: 499 Kč
v podzemí.
box, pro děti od 8 let
cena KMČ

Ovládni svět Minecraftu

Roman Bureš
Pedro

Chceš se naučit hrát Minecraft jako opravdový profík? Máš rád
youtubery a videa z počítačových her? Pak držíš v ruce tu
správnou knihu! V této příručce od youtubera Pedra se dozvíš
všechno, co potřebuješ k ovládnutí světa Minecraftu. Kromě
návodů a užitečných tipů v knize také
najdeš obsáhlý rozhovor s Pedrem
o Minecraftu.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 167 x 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

World of Tanks: Příručka velitele
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, díky nimž budete
běžná cena: 399 Kč
319 Kč
224 stran, 185 x 237 mm
v další mechanizované
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let
bitvě zase o skok silnější.

28 Klu b mladých čtenářů Albatros

ProPCdospělé
hry

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2
Nyní, když Billy ví, že je součástí
Proroctví a hraje roli v blížící
se válce proti Tomu Bez Očí,
má jen jeden cíl: najít
Minuse, aby mu pomohl
v jeho pátrání. Život
v Městečku-Vesnici
ale rozhodně není
tichý a poklidný
a na Billyho tak
čekají mnohá
dobrodružství!

Již vyšlo:

239 Kč
cena KMČ

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

Cube
Kid

Deník malého Minecrafťáka
Kotě z podsvětí

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče
Všichni fanoušci Fortnite, pozor! V této knize se
dozvíte, jak ovládnout nový ostrov Chapter 2.
V knize najdete profi bojové triky, informace
o nových lokacích, zajímavosti a ukryté poklady,
nejlepší emoty, skiny a zbraně a mnoho dalšího!
Příručka pro hráče je ideálním společníkem ke
zvládnutí nejhranější hry
posledních let.

159 Kč
cena KMČ

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

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!

139 Kč
cena KMČ

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

Vyšlo také:

Opakování
pro prvňáky

Opakování
pro druháky

139 Kč
cena KMČ

běžná cena:
169 Kč

Cena za jeden díl

Deskové hry: Procvičujeme násobilku

Andrea
Brázdová
Josef
Quis

Desková hra s násobilkou je určena především
žákům prvního stupně základních škol. Děti se pobaví a netradiční
zábavnou formou si procvičí násobení a dělení celých čísel, malou
i velkou násobilku. Je možné volit ze 4 herních plánů podle
zaměření početních příkladů či pohádkových prostředí, plány
postupují od nejjednodušších příkladů až k velké násobilce. Zbývá
chvilka do večeře? Zahrejme si hru společně s dětmi. Možná ani
nepostřehnou, že si v honbě za
pokladem procvičí i počítání.
běžná cena: 249 Kč
199 Kč 10 stran,
270 × 380 mm
Kdo vyhraje tentokrát?
cena KMČ

leporelo, pro děti od 8 let

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky
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
dobrodružného příběhu,
kde své znalosti
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
prázdniny a dovednosti využijí
72 stran, 238 x 190 mm
Opakování na ídou
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 6 let
prakticky.
mezi 1. a 2. tř

30 Klu b mladých čtenářů Albatros

Zábavné
Pro dospělé
učení

Slovní druhy expres

Vlasta
Gazdíková

Jaroslava
Kučerová

Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským
studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň
kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena
do deseti kapitol podle jednotlivých slovních druhů a v každé kapitole
se seznámíte s tím, co daný slovní druh označuje, jak ho poznáte
v textu a co pomůže při tvorbě správných spisovných tvarů. Výklad je
doplněn řadou cvičení. Kniha
běžná cena: 199 Kč
vysvětluje také správný
159 Kč
144 stran, 167 x 225 mm
pravopis slovních druhů.
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 10 let

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 zpravocány 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
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
práci dítěte s textem.
80 stran, 210 x 297 mm
cena KMČ
Je doplněna o instrukci
měkká vazba, pro děti od 7 let
k práci s textem.

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
s dítětem může hrát
56 stran, 210 x 297 mm
cena KMČ
rodič nebo kamarád.
měkká vazba, pro děti od 6 let
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Poznáváme svět

Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech
Maja

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

Vyšlo také: Ilustrovaný atlas

neuvěřitelných faktů o zvířatech

239 Kč
cena KMČ

Obří obleva

319 Kč
cena KMČ

239 Kč

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

běžná cena: 399 Kč
64 stran, 290 × 290 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

32 Klu b mladých čtenářů Albatros

cena KMČ

běžná cena:
299 Kč

Jack
Tite

Vydejte se na cestu po
jednotlivých kontinentech
pravěké Země a tváří v tvář
se setkejte s podivnými,
úžasnými a obřími tvory
doby ledové. Objevte
lenochody velké jako
žirafy, pásovce velikosti
auta a bobry převyšující
medvědy. Seznamte se
také s našimi prvními
předky. Na rozkládacích
stranách, kterých je kniha
plná, prozkoumejte dobu
ledovou do nejmenších
detailů!

Poznáváme
Pro dospělé
svět

Věda hrou

Radek
Chajda

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

pevná vazba, pro děti od 7 let

Rébusy pro děti: Velká hradní záhada
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! Každý problém má své
řešení. Uniknout ze zakletého hradu, vyřešit záhadu
tajemného lesa, osvobodit kamarády a najít nejeden
poklad, to je ta pravá výzva. Hra může
začít!

Vyšlo také: Rébusy pro děti:

Honba za pokladem

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 230 × 260 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena:
249 Kč
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Zábava

Strašidelné Česko

219 Kč
cena KMČ

Nikola
Staňková

Už se bojíte? Máte proč! Na cestě na nejtajemnější místa
na vás číhá upír Myslata, Bílá i Černá paní, Klempera,
čert či vodník, což je, jak zjistíte, taky vlastně čert. Ale
takový, co se nepropadl pod zem do pekla, ale do rybníka
či řeky. A ne všechny
strašidelné bytosti jsou
spojeny s dávnými časy,
takový Pérák, jakýsi
český Spiderman, za
války dělal pořádek,
až „Němčour padal
na zadek“. V testících
na konci kapitol zjistíte,
zda už se vyznáte ve
Strašidelném Česku.
Knížku si vezměte
běžná cena: 269 Kč s sebou na výlet!

144 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 11 let

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,
• 1 šikovnou kapsu.
Z hotových výrobků pak můžeš
snadno vytvořit úžasné dárky,
originální obrázky, rozmanité
cedulky či narozeninová přání
pro svoje kamarády a rodinu!

199 Kč
cena KMČ

34 Klu b mladých čtenářů Albatros

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 10 kartiček, 230 × 147 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let

Poznáváme
Pro dospělé
přírodu

Zvířata našich lesů
Knížka se zvuky

Andrea Pinnington
Caz Buckingham

S pomocí 12 tlačítek zažijeme kouzelnou atmosféru
lesa, polí a parků a poslechneme si živočichy, kterým
patří svět, když se pomaloučku, polehoučku začne
stmívat a my se ukládáme k spánku. Slavík, sýček,
jelen a liška… tím naše dobrodružství v přírodě
teprve začne. V knize na nás čekají mnozí další
tvorové, s nimiž se v naší přírodě můžeme setkat.
Tato knížka nám zaručeně pomůže odehnat noční
můry a díky ní se budete těšit na každou noc. Je to
skvělá zábava pro celou rodinu.

Vyšlo také:

Ptáci našich lesů

299 Kč
cena KMČ

299 Kč
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
24 stran, 225 × 210 mm
leporelo, pro děti od 4 let

Můj první herbář

běžná cena:
369 Kč

Anna
Linstadtová

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 i tipy a rady, jak rostliny sbírat
a lisovat.

239 Kč
cena KMČ

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

Léto 2020

35

Teen zóna

Stíny v duši

Radka
Zadinová

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 toho přijíždí Jakub, syn vzdálených známých,
který s nimi má v domě žít a který také něco skrývá.

199 Kč
cena KMČ

Již
vyšlo:

Dívka
odnikud

Noc, kdy
padaly hvězdy

Údolí ticha

běžná cena: 249 Kč
240 stran, 124 × 196 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Rozcuchané
štěstí

Zahrada
zapomnění

199 Kč
cena KMČ

běžná
cena:
249 Kč

Cena za
jeden díl

Bouřná vrána

Kalyn
Josephsonová

V tropickém království Rhodaire jsou kouzelné vrány, vládnoucí
magií živlů, součástí všech aspektů života… dokud do země
nevtrhne Illuciánská armáda. Děsivé události invaze uvrhnou
princeznu Anthiu do hluboké deprese. Když je nucena do svazku
s korunním princem Illucie, začne spolu se svou sestrou Calizou
jednat. Poté co najdou skryté vraní vejce, vymyslí nebezpečný
plán: nechat tajně
vylíhnout vejce a získat
běžná cena: 329 Kč
zpátky, co jim nepřátelé 264 Kč
336 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
vzali.
pevná vazba, pro děti od 12 let

36 Klu b mladých čtenářů Albatros

Teen zóna

Deník Dory Grayové

Naďa
Reviláková

Tereza
Janáková

Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov,
převrátí jí svět vzhůru nohama. Dívka svůj nový domov nesnáší, dokud
na půdě náhodou nenajde tajemný starý zápisník – deník Dory
Grayové. Co se s jeho autorkou a její židovskou kamarádkou stalo?
Hanka se to rozhodne zjistit stůj co stůj. Tak začíná dobrodružné
pátrání po stopách minulosti, která by se už nikdy neměla opakovat.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
112 stran, 163 x 238 mm
pevná vazba, pro děti od 11 let

42 dnů

Silene
Edgarová

Dvanáctiletý Saša a jeho mladší bratr Jacob jsou nadšení, když je
rodiče před koncem školního roku odvezou na prázdniny. Zejména
proto, že budou moct zůstat v penzionu svého strýce, bývalém
zámku u moře v Bretani. Jenže na místě nic není takové, jak si
představovali – hosté, kteří si myslí, že jsou Victor Hugo, Ludvík XIV.
nebo Nefertiti, jsou sice zábavní, ale nakonec se oba chlapci
začnou nudit. Tedy jen do
doby, než potkají dvojčata
běžná cena: 249 Kč
Eleanoru a Léandra, která 199 Kč
200 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
jim ukážou, co vše se na
pevná vazba, pro děti od 10 let
zámku skrývá.

Zaslíbená

Kiera
Cassová

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
do jejího srdce, pochopí, že ve skutečnosti touží
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

běžná cena: 1199 Kč
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Kreslení
Pro dospělé
a malování

Nakresli si zvířátka - KRŮČEK PO KRŮČKU
Kasia
Skvělá kniha pro všechny malé malíře.
Dudziuková
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 veselých obrázků
k dokreslení!

184 Kč
cena KMČ

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

Lamy a ovečky - omalovánky

kolektiv

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
nespočet: ať už je to elegantní lamí slečna, či roztomilé
jehňátko, rozverná veselá ovečka, či láskyplná zvířecí
máma, každý si tady vybere tu svou. Zásobte se proto
různobarevnými pastelkami nebo fixy, opusťte zažité
představy a tradiční barevné kombinace a zkuste
zvířátka vybarvit tak, jak to cítíte.

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
64 stran, 224 x 224 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

38 Klu b mladých čtenářů Albatros

Kreslení a malování

Nakresli 50 psů

Lee J.
Ames

Jasný a nenáročný průvodce, jak krok za krokem
nakreslit nejrůznější psí plemena. Praktické návody
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, v pozorném
sedu, jak panáčkuje, nebo
spí, stačí vědět, jak na to,
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
a je to snadné!
56 stran, 210 × 274 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 10 let

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
do rukou fixy či pastelky, nechat se unášet
nespoutanou barevnou fantazií a vdechnout do
černobílých stránek život. Odměnou
běžná cena: 369 Kč
vám budou jedinečná zvířata, která
256 stran, 224 × 224 mm
určitě nikde nepotkáte.

měkká vazba, pro děti od 7 let

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

Tajemná místa Česka

Jitka
Lenková

Naše země se sice nepyšní tak proslulými záhadnými památkami,
jako jsou britský Stonehenge nebo peruánské Machu Picchu, ale
přesto lze u nás najít řadu míst, která mají svá tajemství,
připomínající nejhlubší minulost daného kraje. Věděli jste, že
můžete na Vyšehradě potkat Pannu Marii v podobě „krásné paní“?
Že se možná v chrámovém pokladu svatovítské katedrály nachází
i odstřižek Turínského plátna?

319 Kč
cena KMČ

Za pověstmi Šumavy

běžná cena: 399 Kč
424 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Ondřej
Fibich

Petr
Štěpán

Šumavské pověsti, které vám jsou v knize předloženy, jsou klíčem
k životu našich předků. Vyprávění se totiž může tradovat po mnohé
generace a nese v sobě určitou starobylost. Pověsti odrážejí
historický vývoj zdejšího osídlení, prolínání dávné mytologie
s křesťanským náboženstvím, pověrčivost ve všedním životě
i jakousi etickou nauku, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat.
Jsou rozděleny do deseti
oddílů, k nimž jsou
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
připojena i krátká
192 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ
vysvětlení a nádherné
pevná vazba, pro děti od 15 let
ilustrace.

Středočeský výletník

Anna
Jiroutová

Cestovní deník a průvodce v jednom navrhuje jednodenní výlety
po okolí hlavního města do míst, která lákají hlavně svým zvláštním
názvem. Kniha stručně vysvětluje, jak místa ke svému názvu přišla,
a provádí čtenáře vesnicí prostřednictvím kreseb a poznatků
z autorčiných výletů. Čtenář-výletník se tak může s autorkou
ztotožnit a objevit krásy Čech, které jsou od Prahy, co by
kamenem dohodil, a také
může zjistit, že nezřídka
běžná cena: 299 Kč
199 Kč
je cesta cílem.
256 stran, 165 x 215 mm

SLEVA 33%
40 Klu b mladých čtenářů Albatros

cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 8 let

Poznáváme
Pro dospělé
Česko

Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě

SLEVA

Eva

Jste na jižní či východní Moravě a hledáte tipy
Obůrková
na to, jak si tuto krásnou oblast Česka užít
s dětmi naplno? Dávají vaše děti přednost pohádkovým hradům
a zámkům, nebo raději řádí v herních centrech, či vylezou na každou
rozhlednu? Milují technická muzea, nebo dávají přednost strašidelnějším zážitkům a statečně se vypraví do podzemí i mezi pravěké
dinosaury? Tato knížka vám nabízí spoustu tipů, díky kterým si vy
i vaše děti budete odnášet
běžná cena: 299 Kč
z jižní a východní Moravy
199 Kč
136 stran, 167 x 225 mm
spoustu krásných cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 15 let
vzpomínek.
33%

Kam za koupáním

Jan Pohunek
Iva Pohunková

Cachtáte se raději v lomu obklopeném krásnou přírodou, v tichu
a v soukromí, nebo dáváte přednost aquaparkům? Jste vyloženě
lázeňský typ, anebo patříte k neohroženým dobrodruhům, kteří se
rádi koupou v místě obklopeném strašidelnými pověstmi? Ať už
patříte k jakémukoli typu vodu milujícího tvora, tato knížka vám
nabízí nepřeberné množství tipů na to nejlepší koupání v ČR.
Stačí si jen vybrat, nezapomenout si plavky (pokud vaším cílem
není nuda pláž) a hurá do
vody! A po cestě můžete na
běžná cena: 299 Kč
199 Kč
144 stran, 167 x 225 mm
malý výlet.

SLEVA 33%

cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 15 let

Pověsti moravských hradů a zámků
Vydejte se na některý z hradů a zámků, s nimiž
vás seznámí tato kniha. Jsou zde popsány naše
proslulé i méně známé hrady, zámky, tvrze, je
uveden jejich historický vývoj až do dnešních dnů
i pověsti, které se k místu vztahují.

199 Kč
cena KMČ

SLEVA 33%

běžná cena: 299 Kč
288 stran, 170 x 240 mm
pevná vazba, pro děti od 15 let

Naďa
Moyzesová

Vyšlo také:
Pověsti českých
hradů a zámků
běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ
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Tradice

Lidové tradice

pro šikovné ruce

Tereza
Příkazská

Praktický průvodce nejznámějšími českými lidovými svátky, tradicemi
a obyčeji, který vám však prostřednictvím svých stránek nenabídne
jen jejich suchý výčet, ale naopak vás díky praktickým fotonávodům
inspiruje k vlastní výtvarné či kulinářské tvorbě. Během předjaří si tak
hravě vyrobíte masopustní masky, v období kolem Velikonoc snadno
zvládnete pletení pomlázky, po letním slunovratu se pustíte do šití
kukuřičné panenky
a o adventu si upečete
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
třípatrovou vánočku.
128 stran, 167 × 225 mm
cena KMČ

Domácí výroba likérů

pevná vazba, pro děti od 10 let

Rita
Vitt

Vykouzlit vynikající a neotřelý likér zvládnete i sami doma.
A budou vám k tomu stačit běžně dostupné suroviny a voňavé
bylinky a květy. V knize najdete více než 50 receptů na domácí
výrobu likérů z bylin a květů. Pochutnejte si například na likéru
z borůvkových květů, likéru z květů pampelišky nebo z jitrocele.
Nechte se inspirovat jemnými příchutěmi i netradičními
kombinacemi.

239 Kč
cena KMČ

Bylinková první pomoc

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 167 x 225 mm
pevná vazba, pro děti od 18 let

Martin
Ježek

Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho se dnešní svět
točí. Naše tělo i hlava se tomu snaží přizpůsobit, co mohou. Ale
občas na všechno nestačí a my onemocníme. Jako nejsnazší se
nabízí sáhnout po syntetických produktech farmaceutického
průmyslu. Stále v nás však zůstaly sebezáchovné mechanismy,
které říkají, že to jde i jinak. Cestu nám ukazují lidé ovládající
umění léčit bylinami.
A bylinky fungují.
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
Jen jim musíme
160 stran, 145 x 205 mm
cena KMČ
trochu věřit.
pevná vazba, pro děti od 15 let

42 Klu b mladých čtenářů Albatros

Poznáváme svět

Umění vnímat umění pro děti a rodiče
Michael
Kniha je určena těm, kdo si chtějí s dětmi povídat
Třeštík
o výtvarném umění. Naučit je dívat se na obrazy
a sochy bezprostředně, bez přehnaného respektu i strachu
z neporozumění. Aby si z každého setkání s výtvarným dílem dítě
odneslo to, co si odnést může a dovede. Není důležité, aby hned
vědělo, kdo a kdy daný obraz namaloval, je důležité, aby vědělo,
proč je třeba zvláštně
běžná cena: 999 Kč
rozmazaný. Kniha je
799 Kč
256 stran, 210 x 280 mm
průpravou ke kladnému
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 15 let
vztahu k umění.

První - statečné - jedinečné
Jak se jmenovala naše první pilotka, první lékařka, první
kandidátka na prezidentku? A kdo uskutečnil první módní
přehlídku v Československu? Originální publikace autorské dvojice
Jany Renner a ilustrátorky Silvie Vondřejcové nabízí odpovědí
mnohem více. Přibližuje osudy třiceti žen, jejichž jména by neměla
být zapomenuta a na první pohled spolu zdánlivě nesouvisejí.
Jedno mají ale společné,
všechny byly v něčem
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
první, statečné
168 stran, 165 × 220 mm
cena KMČ
a jedinečné.
pevná vazba, pro děti od 9 let

1000 anglických slovíček
Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování
anglických slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné
životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte.
Týkají se cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu aj. Každý
tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze
života. Na konci se nachází souhrnný česko-anglický
slovník se všemi slovy z knížky.
Vyšlo také:

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
136 stran, 110 × 180 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

1000 německých slovíček
běžná cena:
169 Kč

139 Kč
cena KMČ
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Pro dospělé

Foukneš do pěny

Radka
Třeštíková

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

Zmizelé koleje, zmizelá nádraží
Petr Lapáček
Železnice nám přinesla nejen revoluci v dopravě
Petr Ovsenák
osob a zboží, ale také nové architektonické
Josef Bosáček
prvky přetvářející ráz krajiny. Seznamte se
s již zaniklými tratěmi i nadobro ztracenými malebnými nádražíčky
a rovněž poznejte ty, které je nahradily. Vše je doprovázeno
množstvím unikátních historických fotografií a přehlednými
mapami původních i nových
železničních tras.

794 Kč
cena KMČ

běžná cena: 990 Kč
408 stran, 220 × 320 mm
pevná vazba

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
i prostřednictvím fotografií a CD s dosud nezveřejněnými
nahrávkami!

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

Objednávkový list

Objednávka

Objednávka z nabídky katalogu KMČ Léto 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?

Buď:
• v ytiskněte si objednávkový list a označte v něm vybrané tituly
(na www.kmc.cz najdete objednávkový list ke stažení v pdf
i excelu)
• v yplněný objednávkový list předejte svému důvěrníkovi KMČ
ve škole, nebo zašlete do školy e-mailem (podle pokynů paní
učitelky/pana učitele)
Titul

Cena
KMČ (Kč)

1000 anglických slovíček
1000 německých slovíček
250 zvířecích omalovánek
42 dnů
Bajky barda Beedleho
Bouřná vrána
Bylinková první pomoc
České pohádky pro malé děti
České pohádky pro malé děti - angličtina
České pohádky pro malé děti - němčina
Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Deník báječného kamaráda
Deník Dory Grayové
Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí
Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí 2
Deník malého poseroutky BOX 1-10
Deník malého turisty
Deskové hry. Procvičujeme násobilku
Dívka odnikud
Do průvanu za uši tatínci se nevěší
Dobrodružství v Zemi nikoho
Domácí výroba likérů
Famfrpál v průběhu věků
Fantastická zvířata
Fortnite Chapter 2: Příručka pro hráče
Foukneš do pěny
Harry Potter a Fénixův řád
Harry Potter a Kámen mudrců
Harry Potter a Ohnivý pohár
Harry Potter a Princ dvojí krve
Harry Potter a relikvie smrti
Harry Potter a Tajemná komnata
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Hoši od Bobří řeky

139 Kč
139 Kč
299 Kč
199 Kč
199 Kč
264 Kč
199 Kč
219 Kč
299 Kč
299 Kč
139 Kč
184 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
1 199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
314 Kč
239 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
279 Kč
399 Kč
239 Kč
319 Kč
399 Kč
439 Kč
239 Kč
279 Kč
279 Kč

Počet
kusů

Nebo:
• k nihy objednejte a zaplaťte přímo na e-shopu www.albatrosmedia.cz
s doručením na Vaši domácí adresu
• k nihy z tohoto katalogu najdete v záložce "Školní katalogy" v hlavním
menu
• ceny na e-shopu se mohou od katalogových mírně lišit
• do konce května 2020 můžete mít s kupónem LETO20 poštovné
zdarma při objednávce nad 299 Kč.
Cena
KMČ (Kč)

Titul

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
Já chci taky do školy
Jak se Honzík naučil zavazovat tkaničku
Jak se stavěly divy světa
Jak vycvičit draka:
Celý příběh o mně a Bezzubkovi
Kačka & Mops
KAM za koupáním
Klasické české pohádky
Kletba prince Fabrise
Kouzelná Beruška a Černý Kocour – 1001
samolepek
Kouzelná folie JEDNOROŽCI
Kouzelné prázdniny
Králíček a past
Kuba nechce číst
Kuba nechce prohrávat
Kuba nechce spát
Kylian Mbappé
Lama družičkou
Lamy a ovečky - omalovánky
Ledové království a Ledové království 2
LEGO® City Dukeova mise
LEGO® Harry Potter Kouzelná dobrodružství
LEGO® Harry Potter™ Dárkový box
Lidové tradice pro šikovné ruce
Logopedie s Povídálkem - R

otoč

Počet
kusů

199 Kč
199 Kč
309 Kč
239 Kč
239 Kč
279 Kč
144 Kč
159 Kč
219 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
159 Kč
199 Kč
219 Kč
199 Kč
129 Kč
154 Kč
154 Kč
199 Kč
199 Kč
119 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
239 Kč
219 Kč
144 Kč
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Objednávka
Titul

Luna, měsíční vlčice (Beast Quest 22)
Mach a Šebestová na prázdninách
Malý princ
Marvel Studios Obrazový průvodce
Marvel Studios: Encyklopedie postav
Marvel: Kniha plná faktů
Matematické úkoly pro prvňáky
Medvídek na zahradě
Medvídek Pú
Miluju koně
Motýl, který neuměl létat
Můj první herbář
Nakresli 50 psů
Nakresli si kouzelné jednorožce
Nakresli si zvířátka KRŮČEK PO KRŮČKU
Nářadí
Nejkrásnější zvířata
Nemocnice pro zvířátka - Králíček
v nebezpečí
Nemocnice pro zvířátka - Ubohé štěňátko
Nemocnice pro zvířátka - Záchrana koťátek
Nemocnice pro zvířátka - Zraněný lišák
Noc, kdy padaly hvězdy
Obří obleva
Opakování pro druháky
Opakování pro prvňáky
Opakování pro třeťáky
Orientace v prostoru a čase
pro děti od 5 do 7 let
Ovládni svět Minecraftu
Pan Jezevec a paní Liška 3 - Správný tým
Plants vs. Zombies - BOX zelený
Pověsti českých hradů a zámků
Pověsti moravských hradů a zámků
Poznej divoká zvířata z vlaštovčí perspektivy
První - statečné - jedinečné
Ptáci našich lesů
Pytlík a Flaška
Rébusy pro děti
Rébusy pro děti: Velká hradní záhada
Rozcuchané štěstí
Rychlý jako vítr
Selekce BOX 1-5
Slabikář Čtyřlístku pracovní sešit
Slabikář se Čtyřlístkem

Cena
KMČ (Kč)

139 Kč
199 Kč
479 Kč
399 Kč
319 Kč
184 Kč
159 Kč
159 Kč
219 Kč
239 Kč
184 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
184 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
319 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
119 Kč
239 Kč
159 Kč
399 Kč
239 Kč
199 Kč
139 Kč
239 Kč
299 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
959 Kč
49 Kč
199 Kč

Počet
kusů

Cena
KMČ (Kč)

Titul

Slovní druhy expres
Spirituál kvintet
Správná pětka na záhadném vrchu
Stínadla se bouří
Stíny v duši
Strašidelné Česko
Středočeský výletník
Tajemná místa Česka
Tajemství jeskyně pokladů
Tamarín a pomeranč
Taryho zápisník
Terčin zvířecí svět
Tlapková patrola - 1001 samolepek
Tlapková patrola: Tlapkomalovánky
Traktor
Tuláci ze světa zvířat
Údolí ticha
Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky
Umění vnímat umění pro děti a rodiče
Únikovka: Tajuplný ostrov
Uprchlík
Valentýnka a daleké kraje
Valentýnka a narozeniny
Valentýnka a veterinární ordinace
Ve staré cihelně se svítí
Věda hrou
Velká kniha letadel, lodí a raket
Veronika a srdíčka pod lavicí
Všestranná příprava do školy
Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě
Vyškrabovací mandaly - RŮŽOVÉ TŘPYTKY
Winx Adventure Series:
Za všechno můžou nákupy (4)
World of Tanks
Yveta to ví
Za pověstmi Šumavy
Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky
Zábavné učení s JEDNOROŽCI
Záhada hlavolamu
Zahrada zapomnění
Zaslíbená
Zmizelé koleje, zmizelá nádraží
Ztraceni v džungli
Zvířata a jejich mláďata
Zvířata našich lesů

Počet
kusů

159 Kč
554 Kč
159 Kč
319 Kč
199 Kč
219 Kč
209 Kč
319 Kč
219 Kč
219 Kč
209 Kč
239 Kč
159 Kč
99 Kč
159 Kč
239 Kč
199 Kč
159 Kč
799 Kč
159 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
189 Kč
199 Kč
239 Kč
199 Kč
279 Kč
199 Kč
199 Kč
139 Kč
319 Kč
199 Kč
239 Kč
184 Kč
219 Kč
279 Kč
199 Kč
279 Kč
794 Kč
154 Kč
219 Kč
299 Kč

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

Co letí

Marvel Studios: Encyklopedie postav
Setkejte se s hrdiny a padouchy filmového světa studia
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

Marvel: Kniha plná faktů

Melanie
Scott

Ze které planety pochází Groot? Kdo naučil Doctora Strange
mystickým uměním? Jak Black Widow získala své superschopnosti?
Tohle a mnoho dalšího se dozvíte v unikátní knize Marvel: Kniha
plná faktů. Otestujte si své znalosti multivesmíru Marvel, soupeřte
se svými přáteli a objevte více než 500 úžasných
informací o svých oblíbených hrdinech
a hrdinkách.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
128 stran, 150 × 228 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Marvel Studios: 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
provází informace vysvětlující funkci jednotlivých
předmětů a role postav. Splněný sen každého
fanouška
Marvelu.

399 Kč
cena KMČ

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

Tom Oldfield
Matt Oldfield

Nedávno mu bylo teprve 21 let, přesto už několik sezon
platí za jednoho 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 neznáte Kyliana Mbappého!

199 Kč
cena KMČ

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

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 navržen tak, abychom na
něm byli závislí? Budeš koukat, ale
všechno je trochu jinak.

279 Kč
cena KMČ

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