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Seznamte se se spisovatelkou Ivou Procházkovou
Ahoj děti,
jsem autorka a scenáristka a píšu pro malé čtenáře, teenagery i dospělé.
Napsala jsem mnoho knih pro děti, jedna z nich se například jmenuje
(viz zadání soutěže níže). Nedávno byl podle
této knížky natočen i film, který jste možná viděli v kinech a který získal dokonce cenu Českého lva. Inspiraci k psaní získávám i z běžného života. Sedím
u pracovního stolu, dívám se z okna a pozoruju ulici. Třeba sousedku hubující
svého psa, aby nežral všechno, co najde na chodníku. Anebo malou školačku
s velkou aktovkou – někdy má jeden culík, někdy dva. Zásadně šlape jen na
bílé dlažební kostky, nosí v kapse křídu a občas něco nakreslí na obrubník.
Pozorovat ulici mě baví. Hezky si u toho odpočinu a zároveň se mi v hlavě rozsvěcují jiskřičky nápadů na nové příběhy. Některé hned zase zhasnou, jiné
tiše poblikávají a čekají. Až přijde jejich čas, řeknou si o napsání.

3 z vás vyhrají velkou chytrou hru CORTEX+

foto poskytl web www.deskovehry.com

Soutěž:

Úkol: Doplň správný náz
ev knížky
V textu o spisovatelce
Ivě Procházkové
(výše na této stránce) chy
bí název knížky. Tuto knížku najdeš v
katalogu. Napiš
nám její název a pošli spr
ávnou odpověď
do 31. května 2022 e-m
ailem na adresu
kmc.soutez@albatrosm
edia.cz. Nezapomeň uvést své jméno,
třídu a adresu
školy.

ichž odpovědi
Vyhrají ti z vás, jej
í jako 100.,
raz
do
nám e-mailem
í. Vítěze bu200. a 300. v pořad
ilem první
ma
deme informovat eéna zvejm
ich
jej
a
týden v červnu
c.cz. Z jedné
řejníme na www.km
bude zařazen
e-mailové adresy
soutěžní příen
do soutěže jen jed
spěvek.

Vlajka Viktora Vaňka
Hrdinka bestselleru
Deník Dory Grayové
opět v akci!

279 Kč
cena KMČ

Tip Albatrosu
Naďa
Reviláková

Dospívající Hanku opět čeká vzrušující pátrání v naší nedávné historii – tentokrát to bude přelomový rok 1968
a také padesátá léta. To vše o prázdninách na táboře, kde
si původně chtěla užívat vysněné chvilky se svým klukem.
Jenže se omylem přihlásila na úplně jiný tábor... Ten navíc
vede obávaný Velitel, který zakazuje vycházky i mobily.
I kvůli němu a jeho dramatické minulosti Hanka pochopí,
že svoboda rozhodně není samozřejmost a že stojí za to si
jí vážit.

původní cena: 349 Kč
136 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 11 let

Vyšlo také:
Deník Dory Grayové

Medailon Emilky Horové

Vítěz literární
soutěže Albatrosu

199 Kč

239 Kč

původní
cena:
249 Kč

původní
cena:
299 Kč

cena KMČ

Tereza
Janáková

cena KMČ

Leporela

Železnice

Andrea
Erne

Edice Už vím proč

Den za dnem, stránku za stránkou a obrázek za obrázkem poznáváme
a objevujeme svět. Tentokrát je knížka-hračka spíš pro kluky a jejich
tatínky, kniha plná vlaků a vláčpůvodní cena: 269 Kč
ků, nádraží a informací kolem
219 Kč
16 stran, 166 × 189 mm
nich.
cena KMČ
kroužk. vazba, pro děti od 2 let

Vozidla na stavbě

Edice Už vím proč
s otevíracími okénky

Kdo by neměl rád bagry, náklaďáky, jeřáby a další stavební stroje? Knížka s otevíracími okénky dětem ukáže, co se na staveništi děje. Můžou si
prohlédnout demoliční bagr, který zbourá celý dům, podívají se do asfaltérky nebo do vozu s míchačkou
původní cena: 299 Kč
na beton.

239 Kč
cena KMČ

Paleček

16 stran, 230 × 270 mm
kroužk. vazba, pro děti od 4 let

František
Hrubín

Helena
Zmatlíková

Pohádka přebásněná Františkem Hrubínem, klasikem české poezie,
je doprovázena půvabnými obrázky Heleny Zmatlíkové. Hezké vyprávění je o chlapečkovi, který byl
tak malinký, že se koupal v nápůvodní cena: 149 Kč
prstku, spal v ořechové skořápce 119 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let
a snídal tři máčky. Zkrátka byl to cena KMČ
Paleček!

Surikaty na poušti

Ivona
Březinová

Alena
Schulz

Veselé leporelo o šelmičkách surikatách. Děti se nejen pobaví vtipnými verši, ale dozvědí se i spoustu zajímavých věcí, například že když
se surikaty vyhřívají na sluníčku, někdo z rodiny musí pořád dávat
pozor. Pokud spatří nebezpečí,
křikne a všichni se hned schovají
cena: 149 Kč
119 Kč 12 původní
stran, 240 × 160 mm
do děr v zemi.
cena KMČ

4 Klu b mladých čtenářů Albatros

leporelo, pro děti od 3 let

Pro předškoláky

Naučte své děti říkat Ď, Ť, Ň

Irena
Šáchová
Eva
Obůrková

Publikace Naučte své děti říkat Ď, Ť, Ň je určena především rodičům, ale i odborníkům z řad logopedů a pedagogů. Stejně jako v úspěšných prvních dvou dílech, které se věnovaly
hláskám L, R, Ř a Č, Š, Ž, vede děti ke správné výslovnosti logopedka
Lucka. Společně s ní děti procházejí zábavná cvičení, plní úkoly a hravou formou se učí správné artikulaci. Vtipné obrázky zpříjemňují učení
a lákají k vybarvení. Na děti
původní cena: 219 Kč
čeká pět oblíbených her –
179 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
např. loto, pexeso, domino.
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 10 let

A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí
Michaela

Aneta

Máte doma předškolačku nebo
Fišarová
Žabková
prvňačku? Pomozte jí s abecedou
a přibližte jí nový svět školního prostředí. Na každé písmenko
abecedy existuje nějaký předmět nebo jev, se kterým se vaše
dítě setká ve škole možná vůA-Z půjdeš do školy:
bec poprvé. S touto knihou ho
pro kluky,
už nic nezaskočí!

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
136 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

co se neztratí

původní cena: 239 Kč
cena KMČ
299 Kč

Památníček na první roky ve škole

Barbora
Krátká

Chceš si uchovat vzpomínky na svoje první roky ve škole?
Na kamarády, paní učitelku, na třídu?
Pak je tento Památníček to, co potřebuješ. Najdeš tu spoustu místa na svoje
vzpomínky, zážitky a také na obrázky od
spolužáků, učitelů a rodičů nebo na různé
vzkazy a přáníčka. Památníček si můžeš
vyplnit nejen jako prvňák, ale
i když už budeš ve vyšší třídě.
původní cena: 269 Kč
219 Kč
72 stran, 170 × 243 mm
Jednou ti jistě udělá velikou
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 6 let
radost!
Léto 2022
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Pohádky

Říkání o víle Amálce

Václav
Čtvrtek

Václav Bedřich
Václav Čtvrtek

Pohádkové vyprávění o malé půvabné víle, která chce všem pomáhat.
Příběhy o tom, jak potkala beránka Kudrnu, jak
vyléčila obra a ohniváče, jak pomáhala ježčí
tlapce, jak přetancovala obra Hrompace, jak
zatančila králi, a řada dalších nepostrádají
laskavý humor a dobré srdce. Děti dobře znají
postavičku Amálky z večerníčků, a tak si o ní jistě i rády
původní cena: 249 Kč
něco hezkého přečtou či po199 Kč
88 stran, 195 × 255 mm
slechnou.
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 5 let

Krkonošská pohádka

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
239 Kč
pohádky Boženy Šimkové.
cena KMČ

František
Němec

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

Pohádky Boženy Němcové
Božena
Václav
Krásná knížka největší české pohádNěmcová
Kabát
kářky Boženy Němcové přináší devatenáct známých i méně známých vyprávění. Vedle klasických pohádek, jako jsou Princ Bajaja nebo O princezně se zlatou hvězdou na
čele, se představují báchorky jako např. O labuti nebo Vodní paní.
Vyprávěcí umění Boženy Němcové umocňují nově ilustrace Václava
Kabáta.

SLEVA 53 %
6 Klu b mladých čtenářů Albatros

139 Kč
cena KMČ

původní cena 299 Kč
200 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pohádky

Pohádky pod polštářek

Oldřiška
Ciprová

Lenka
Němcová

Milé děti, už se vám někdy stalo, že jste nemohly usnout? Tak si představte, že když se to tuhle stalo Matýskovi, zaťukal mu na okénko
hodný dráček Obláček a vzal ho na výpravu za pohádkami!
Poslechněte si je také, bude se vám
pohádkově spinkat!

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
112 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Tatínku, ta se ti povedla

Zdeněk
Svěrák

Adolf
Born

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

239 Kč
cena KMČ

Mikeš

původní cena: 299 Kč
48 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Josef
Lada

Asi jen málokdo neslyšel o mluvícím kocourkovi Mikešovi,
který žil v Hrusicích u Ševců. A o jeho kamarádech Pepíkovi, Pašíkovi a kozlu Bobešovi.
Však se spolu navyváděli veselých kousků
a taškařic. Jednou se ale černý kocourek
vypravil do světa a prožil tam nejedno dobrodružství. Kniha vychází v edici Zlatý tucet
– 12 nejoblíbenějších dětpůvodní cena: 369 Kč
ských knih Albatrosu.

299 Kč
cena KMČ

340 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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První čtení

Kuba nechce číst

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! Od chvíle, kdy
dostala ten skvělý nápad, začaly děti chodit
do školy s nadšením. Dokonce i Kuba. A cože
to paní učitelka báječného vymyslela? Dozvíte
se v naší knížce!

stažení
Pracovní listy kekm
c.cz
w.
ww
zdarma na

159 Kč
cena KMČ

Já chci taky do školy

původní cena: 199 Kč
76 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Astrid
Lindgrenová

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.

159 Kč
cena KMČ

Prasátko na útěku

Marie
Tichá

původní cena: 199 Kč
36 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

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. Milé prasátko se hrozitánsky dopálilo a v noci uteklo. Vyběhlo
hledat novou pěknou měkoučkou bažinku!

stažení
Pracovní listy kekm
c.cz
w.
ww
na
a
m
zdar

8 Klu b mladých čtenářů Albatros

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Dru hé čtení

Kouzelná aktovka

Daniela
Krolupperová

Vlasta
Baránková

Na jaře se do blízké říčky vrátili raci, a tuhle vzácnou podívanou si
druháci Viktor a Hugo nemohli dát ujít. Viky však u vody uklouzne
a dokonale se zmaže a školní aktovku promění v potrhanou kouli.
Když se loudají přes park domů, na lavičce sedí dva pánové,
kteří vypadají jako ze starého filmu. A jeden
z nich Vikymu nabídne novou brašnu. Viky si ji
rád vezme, ale pak nestačí kulit oči, co aktovka všechno dovede!

stažení
Pracovní listy kekm
c.cz
w.
zdarma na ww

184 Kč
cena KMČ

Příšerní nezbedníci

původní cena: 229 Kč
80 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Martina
Drijverová

Markéta
Vydrová

Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden zásadně
nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále
nakukoval, kam neměl. Jiný spoustu
věcí zapomínal a tamhleti dva snad
neumějí ani chodit – tenhle dupe a druhý do všeho jen kope. Ovšem ti ostatní
nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou
dojde – zlobit se opravdu
původní cena: 249 Kč
nevyplácí!

199 Kč
cena KMČ

Ten kluk je holka

72 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Ilka
Pacovská

Markéta
Laštuvková

Dvojčata Jirka a Zuzka dostala k osmým narozeninám báječný
dárek – dva džungarské křečíky. Fousek a Lumpík běhali
po bytě, hledali skrýše, cpali se
dobrotami. Ale rozeznat je dokázaly jen děti. Jednoho dne se
však z Fouska stala Fifi! A od té
chvíle měli oba sourozenci postaráno o nejedno překvapení.

šit
Vložený pracovní se

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Znáte z filmu a TV

Tlapková patrola: Omalovánky k filmu
se samolepkami
Odvážné tlapky vyrážejí na zásah do velkoměsta! Na nic nečekejte a pomozte štěňatům na jejich napínavé misi v Adventure
City. S omalovánkami a senzačními tlapkosamolepkami na motivy
filmu zažijete po boku svých
původní cena: 99 Kč
79 Kč
28 stran, 210 × 297 mm
oblíbených hrdinů spoustu
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 4 let
dobrodružství a legrace.

Proměna: Příběh podle filmu
Nový film Proměna od studií Disney a Pixar představuje sebevědomou, i když trochu zvláštní třináctiletou dívku Mei Lee, která se
zmítá mezi tím, že se snaží zůstat poslušnou dcerou, a chaosem
dospívání. Její ochranitelská a možná mírně panovačná matka
Ming je dceři stále nablízku, což je pro teenagera dost nešťastné.
A jako by nestačily proměny v zájmech, vztazích a v těle, kdykoli
se Mei rozčílí, což je prakticky pořád, promění se
původní cena: 299 Kč
239 Kč
v obří červenou pandu!
64 stran, 216 × 285 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 6 let

Peppa Pig: Obrázkové hádání
Přidejte se k prasátku Peppě a objevujte společně
její pestrý svět! V knížce najdete scénky z oslavy
narozenin, ze hřiště, z pouti a z pohádkového zámku. Na každé stránce je spousta a spousta obrázků
k prohlížení a hledání a s nimi spojené veselé hádanky a úkoly. S pomocí této knihy si vaše dítě
rozšíří slovní zásobu, procvičí si soustředění, zdokopůvodní cena: 269 Kč
219 Kč
nalí komunikaci a posílí
8 stran, 210 × 295 mm
cena KMČ
schopnost koncentrace.
leporelo, pro děti od 3 let

10 Klu b mladých čtenářů Albatros

Znáte z filmu a TV

Tlapková patrola: Tlapky chrání přírodu
Nikdo není moc malý
na to, aby změnil svět!

239 Kč
cena KMČ

Tlapková patrola vyráží zachránit svoje město! Když Adventure Bay zasáhne strašlivá bouře, parta statečných
štěňat přispěchá, aby podala pomocnou tlapku každému,
kdo je v nouzi. Jak si oblíbení hrdinové poradí s popadanými stromy nebo odpadky vyplavenými na pláž? Podaří
se jim napravit všechny škody a ochránit kamaráda před
nebezpečím? Na odvážné tlapky čekají napínavá dobrodružství i největší výzva ze všech: pomáhat přírodě a udělat ze světa lepší místo.

původní cena: 299 Kč
48 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Jak vycvičit draky - Jezdci z Blpu:
Ledový hrad
Ostrov Blp čelí nebezpečí
v podobě záludného návštěvníka, který se vydává
za obchodníka s kožichy. Před Škyťákem, Astrid a jejich
přáteli stojí nelehký úkol. Ve druhém příběhu se do nečekané role dostane Škyťákův kamarád Snoplivec… Ponořte se do dalších dobrodružství dračích jezdců z Blpu!

139 Kč
cena KMČ

původní cena: 169 Kč
64 stran, 152 × 228 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Vyšlo také:

Jak vycvičit draky - Jezdci z Blpu:
Dračí výheň
původní cena: 139 Kč
cena KMČ
169 Kč
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Poznáváme svět

Jak si užít film

Pavel
Ryška

Pavel Ryška
Jan Kolouch Šrámek

S popkornem? S kamarády? Na monitoru? Nebo radši
na velkém plátně? S naší knížkou to jde ještě jinak.
Stylové ilustrace Jana Šrámka vám ukážou, jak se
opřít o kinetoskop, jak zaparkovat v autokině nebo jak
vypadá Drákula v nízkém rozlišení. Dozvíte se, k čemu
je režisérovi dobrá kšiltovka, jaký je rozdíl mezi
filmovými pásy a digitálními snímky,
kam se ukládají staré filmy,
a spoustu dalších
věcí o kinematografii.

399 Kč
cena KMČ

původní cena: 499 Kč
120 stran, 240 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Kniha pro malé doktory a doktorky
Štěpánka
Marta
Chceš se stát doktorkou
Sekaninová
Matus
nebo doktorem? Pak ti
určitě přijde vhod kniha plná těch nejotravnějších
nemocí... a chytrých, ale také zábavných rad, jak na
ně. Ať už chceš pomáhat lidem kolem sebe,
nebo tě jenom zajímá, kdo je to
ten záhadný otorinolaryngolog, přečti si
tuhle knížku.

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
20 stran, 215 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

12 Klu b mladých čtenářů Albatros

Poznáváme svět

Atlas řek pro děti

Štěpánka
Sekaninová

Tomáš
Tůma

Pokud byste se podívali z výšky, viděli byste, že
je naše planeta doslova protkána stuhami řek.
Řek divokých, dlouhých, prudkých, hlubokých
i těch úplně mělkých. Atlas řek vám ukáže, co je
pro jednotlivé řeky typické, jak vypadají, kdo
v nich žije či kudy protékají, které řeky jsou pro
lidstvo důležité a životodárné, které jsou
průzračně čisté,
které hrají všemi
barvami a které
patří mezi řeky posvátné!

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
48 stran, 230 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Neuvěřitelný, leč pravdivý příběh
o dinosaurech

Genechten
Van

Skoro všichni si myslí, že dinosauři vymřeli. Ale je tomu
opravdu tak? V Neuvěřitelném, leč pravdivém příběhu
o dinosaurech najdete dlouho zatajovanou pravdu. Docela malá obyčejná slepice vysvětluje, že potomci praještěrů žijí dodnes, jen vypadají jinak než
jejich předkové před desítkami
milionů let.

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
32 stran, 235 × 325 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let
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Pro malé čtenáře

Druhá kniha vikinga Vika

Runer
Jonsson

Ewert
Karlsson

Zábavná dobrodružství chytrého a mazaného Vika pokračují!
Tentokrát se s otcem a jeho vikingy plaví
až do Ameriky, kde se setká s Indiány
i ústředním topením, a také konečně na
hlavu porazí odvěké nepřátele Divousy!
Dnes již klasická dobrodružná knížka
pro děti, v níž nechybí humor
a kde se dozvíte, že důvtip
původní cena: 299 Kč
a vynalézavost mohou zvítězit 239 Kč
312 stran, 145 × 205 mm
nad hrubou silou.
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let

Pavoučí prázdniny

Andrea
Popprová

Tentokrát se se sourozenci setkáváme o letních prázdninách, jež
tráví u prarodičů na chalupě, kde není
nouze o napínavé i veselé zážitky. Lucka
se jako zázrakem seznámí s malým pavoučkem, odnese si ho domů a její nový
kamarád ji pak provází celé léto. Za každou
kapitolou děti navíc najdou
zábavné úkoly, při kterých si
původní cena: 299 Kč
239 Kč
procvičí malování, psaní
112 stran, 190 × 255 mm
cena KMČ
a počítání. Součástí knihy
pevná vazba, pro děti od 5 let
jsou i vystřihovánky.

Šuškání o trpaslících

Barbala Supelová
Agnieszka Sozańska

Věděli jste, že v podzemních doupátkách bydlí trpaslíci? V zimních
měsících jsou trochu lenivější a ospalí, ale jakmile vyjde jarní sluníčko, probouzí se v nich šibalští zvědavci. Spolu se
sympatickými hrdiny této knihy se malí
čtenáři podívají na koloběh ročních období
a seznámí se se slovanskými rituály,
jejichž prvky najdeme i v dnešních zvycích
a svátcích.

239 Kč
cena KMČ

14 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 299 Kč
48 stran, 250 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Dobrodružství

Za zrcadlem

Tajemný příběh ze světa,jí!
kde víly skutečně existu

Anička
Záhrobská

Aničce je dvanáct a má velice zvláštní koníčky. Tak například
chová ropuchu, malé černé kotě a vždycky něco připravuje ve
svém černém kotlíku. A pravidelně pořádá
přespávačky pro své kamarády, kde si
vypráví ty nejděsivější příběhy, které
se jim kdy staly. Dnes je na řadě Karin.
Se svojí nejlepší kámoškou Abigail tvořily skvělou dvojku. Až se jednou Abi
změnila k nepoznání. Byla jako vyměněná. Jako by ji někdo unesl a místo ní
nastrčil dvojnici...brrr!
Pozor – opravdu strašidelné!

Již vyšlo:

184 Kč
cena KMČ

Pomoc! Můj brácha
je zombík!

původní cena: 229 Kč
64 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč

původní cena: 199 Kč

Myši patří do nebe
Myška, která
ulovila Českého lva

cena KMČ

Iva
Procházková

Denisa
Grimmová

Dobrodružství myšky Šupito začíná dramaticky.
Myška utíká cestou necestou před lišákem,
který ji pronásleduje, a zřítí se z příkrého srázu
do propasti. Když se Šupito probudí, uvidí
před sebou malou rozpláclou myšku.
Ta myška se nehýbá a – vždyť je to
ona! A kolemjdoucí sestřenice
Žerebrouky, která se s ní vesele
pouští do řeči, přece loni umrzla
v lese! Co se to jen děje? Čtenáře čeká nejedno překvapení,
protože – myši patří do nebe,
ale jenom na skok!

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
88 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let
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Napínavé čtení

Nebezpečí na špičkách

Helen
Lipscombe
Helen
Crawford-White

Milly má potíže. Ve chvíli, kdy ji čeká nejdůležitější
taneční vystoupení v jejím živote, její matka, která
je primabalerínou, záhadně zmizí. Zničehonic je Milly pozvána, aby
začala studovat na tajemné baletní škole. Pomalu přichází na to, že
Labutí dům není jen školou pro baletky, ale i přípravkou pro špiony.
Milly zjišťuje, že ona i její matka jsou ve strašném nebezpečí. Dokáže
čelit nebezpečí na špičkách?

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
232 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

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 najít ten záhadný poklad.
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

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

Space Wars (1): Útok robodraka

Adam
Blade
Juan
Cale

Avantii pohltila Prázdnota. Jen hrstce šťastlivců se podařilo uprchnout do vesmíru a tam si vybudovat nový domov – vesmírnou stanici Vantia 1. Harry byl mezi nimi. Jeho rodiče
bohužel ne. I jeho nový domov je teď ale v ohrožení. Útočí na něj
podivné neznámé stvoření z hlubin vesmíru! Dokáže Harry spolu se
svým opatrovníkem, vrchním inženýrem Zo Harkmanem, vesmírnou
stanici zachránit? Porazí nevyzpytatelného nepřítele a zvítězí?

Od autora úspěšné
série Beast Quest
16 Klu b mladých čtenářů Albatros

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
160 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Příběhy

Náš dvůr má tajemství

Michaela
Fišarová

Markéta
Vydrová

Co se skrývá v obyčejném pražském činžáku? Ondra
s Johankou začínají pátrat po tajemném zvířeti. A aby
toho nebylo málo, Ondra se dozví, že přijede nenáviděný bratránek Erik. Zabere mu půl pokoje, bude si hrát
s jeho hračkami a rodiče si ho budou všímat víc než
Ondry. To si žádá krutou pomstu…

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
152 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Divadélko od vedle

Sonja
Danowski

Sourozenci Pavlík a Pia se mají moc rádi. A stejně
rádi si spolu hrají se svým vypiplaným maňáskovým
divadlem. Jenže když se do jejich sousedství přestěhuje se svými rodiči Rýša, který má ty nejlepší
klukovské hračky, sourozenecké přátelství jde stranou. Jak se s tím Pia vypořádá? A uvědomí si
Pavlík, jak se jeho sestřička cítí?

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
48 stran, 210 × 273 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let
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Harry Potter

Harry Potter
…
…
…
…
…
…
…

a
a
a
a
a
a
a

J.K.
Rowlingová

Kámen mudrců
Tajemná komnata
vězeň z Azkabanu
ohnivý pohár
Fénixův řád
princ dvojí krve
relikvie smrti

319 Kč
cena KMČ

239 Kč
cena KMČ

původní cena:
299 Kč, 288 stran
114×194 mm
pevná vazba
pro dět od 9 let

439 Kč

399 Kč

cena KMČ

původní cena:
399 Kč, 392 stran

459 Kč

cena KMČ

původní cena:
549 Kč, 576 stran

1599 Kč
cena KMČ

původní cena:
1999 Kč

cena KMČ

původní cena:
499 Kč, 800 stran

původní cena: 249 Kč
199 Kč
144 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let

Cena za jeden díl

cena KMČ

původní cena:
369 Kč, 292 stran

439 Kč
cena KMČ

původní cena:
569 Kč, 720 stran

Harry Potter
box 1-7

Bajky barda Beedleho
Famfrpál v průběhu věků
Fantastická zvířata

299 Kč

původní cena:
549 Kč, 632 stran

Harry Potter

Ilustrovaná vydání:

J.K.
Rowlingová

Jim
Kay

Harry Potter a tajemná komnata

původní cena: 549 Kč
272 stran, 210 × 248 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let

439 Kč

Harry Potter a vězeň z Azkabanu

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

359 Kč
cena KMČ

Harry Potter a ohnivý pohár

519 Kč
cena KMČ

původní cena: 649 Kč
464 stran, 210 × 248 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Další díl ilustrovaných vydání – Harry Potter a Fénixův řád – vychází v říjnu 2022

Bajky barda Beedleho

SLEVA 40 %

původní cena: 499 Kč
160 stran, 250 × 290 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

299 Kč
cena KMČ

Příběhy

Doktor Proktor a prdicí prášek

Jo
Nesbø

Po přestěhování do uličky Dělová začne Bulík chodit do nové školy
a hledat si kamarády. Spřátelí se s Lízou, milou dívku ze sousedství,
a brzy se stane asistentem svérázného, trochu
šíleného profesora Proktora. Doposud zneuznaný vědátor vynalezl prdicí prášek, který
není ani zdaleka tak neužitečný, jak se zprvu
zdálo. Všichni společně začnou snovat plány, jak
vyrobit silnější verzi prášku,
původní cena: 299 Kč
která by posloužila celému
239 Kč
216 stran, 145 × 210 mm
lidstvu. Někdo jim ale začne cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let
házet klacky pod nohy…

Bylo nás pět

Zdeněk K.
Slabý

Helena
Zmatlíková

Nestárnoucí příběh Péti Bajzy a jeho klukovské party v obnoveném
vydání s ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Půvabná vyprávění o dobrodružstvích pěti nezbedných chlapců z malého českého městečka, psaná formou dětského deníku kupeckého synka Petra Bajzy.

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
304 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Malý Mikuláš: původní komiks

René
Goscinny
Jean-Jacques

Věděli jste, že příběhy malého Mikuláše vznikly
Sempé
původně jako komiks? Knižně dosud nevydané
příběhy spatřily světlo světa v roce 1955
a s nimi i postavička malého Mikuláše. Vycházely na pokračování v belgickém týdeníku Le
Moustique. Později se je autoři Sempé a Goscinny rozhodli oživit v novinách
Sud Ouest, tentokrát už ale ve
původní cena: 299 Kč
239 Kč
formě krátkých ilustrovaných
48 stran, 210 × 295 mm
cena KMČ
příběhů, které všichni známe
pevná vazba, pro děti od 5 let
a milujeme dodnes.

20 Klu b mladých čtenářů Albatros

Dětská klasika

Dvacet tisíc mil pod mořem

Ondřej
Neff
Zdeněk Burian
Ladislav Bahdalec

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

319 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
236 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Knihy džunglí

Jan
Čáp

Zdeněk
Burian

Chlapec Mauglí vyrostl mezi zvířaty v džungli, kde přežívá jen ten,
kdo zná její zákon. V jednotlivých příbězích se seznámíte s vlkem
Akélou a jeho vlčí smečkou nebo se dozvíte, jaké přátelské ochrany se chlapci dostalo od medvěda Bálúa. Příběhy, v nichž se mísí
fantazie, magie i přesná pozorování stále působí hlubokým dojmem. Džungle v nich ožívá všemi pachy, nočními zvuky i skřeky
exotických zvířat a vtáhne
vás přímo do děje.

299 Kč
cena KMČ

Ocelové město

původní cena: 369 Kč
296 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Ondřej
Neff

Zdeněk
Burian

Sci-fi román se špionážní zápletkou vypráví o pátrání po tajemství
strašlivé zbraně, schopné jediným výstřelem zničit celé město.
Odvážný speciální agent se nechá zaplést do temného
spiknutí, aby nevinné životy zachránil. S nasazením vlastního života.

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
228 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let
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Zábavné čtení

Mops mořskou vílou

Bella
Swift

Rodina Peggy se rozhodne strávit v létě týden u moře. Těší se na tu
nejlepší dovolenou, na které kdy byli. Chloe z celého srdce doufá, že
zahlédne mořskou vílu, ale na pláži po ní není ani vidu, ani slechu.
Mopsík nechce, aby Chloe byla zklamaná,
a tak se pouští do další akce. Rozhodne
se stát mořskou vílou...

199 Kč
cena KMČ

Berta puberta

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

Tereza
Kopecká

Tomáš
Kopecký

Mít starší sestru, která se najednou začne podivně měnit, je pěkná otrava! Protivná Albertýna chytla pubertu a naštvaná Apolenka
je přesvědčená, že hůř už být nemůže… Jak se asi za takovýchto
doslova bojových podmínek vydaří letošní pobyt ve stařičké Vile
Augustě, kam obě odjíždějí s rodiči na jarní prázdniny? Rozhodně
si jedna od druhé nenechá nic líbit. V téhle „dívčí“ válce se zajatci
neberou, zato tu dochází
k lámání kostí a na řadu přicena: 329 Kč
264 Kč 120 původní
jdou i skutečné biologické
stran, 170 × 243 mm
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 7 let
zbraně… Oko za oko, zub za
zub, sestřičko!

W.I.T.C.H. Komiks 1-3
V neklidných dobách hledá pevnost Kondrakar Strážce pro ochranu dobra a celého Světa i na nejneobvyklejších místech... třeba
v úplně obyčejném městečku, kde žije pět obyčejných dívek. Irma,
jejímž živlem je Voda. Taranee, která ovládá Oheň. Cornelia vládnoucí silám Země. Hay Lin s lehkostí a volností Vzduchu. A Will,
která hlídá Srdce Kondrakaru, zvláštní šperk, v němž se setkávají
všechny živly a společně vytvářejí čistou energii. Dohromady jsou
W.I.T.C.H. – pět mladých
Strážkyní Kondrakaru.
původní cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

22 Klu b mladých čtenářů Albatros

184 stran, 160 × 230 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Příběhy dětí

Holka do nepohody

Radka
Zadinová

Marcela
Jaklová

Kačka je jedenáctiletá dívka, která se na první pohled od ostatních
neliší. Ale na ten druhý už je všechno jinak. Má totiž bráchu – dvojče.
A to dost věcí mění. Mít věčně za zády stín, kterého se nemůžete
zbavit? Někdy to je k zbláznění, ale jindy je člověk rád, že takový stín
za zády má... Kačka prožívá spoustu dobrodružství a musí se vyrovnat
s tím, že po prázdninách bude všechno jinak – půjde totiž do jiné
školy. Čekají ji noví spolužáci,
původní cena: 249 Kč
spousta učení a také starost,
199 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
jak do nového prostředí zacena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let
padnout.

Marta si vzpomíná

Petr Hugo
Šlik

Petra
Stibitzová

Marta odjakživa milovala svoji babičku, která znala všechny
bylinky, dokázala najít cestu z nejhlubších částí lesa zpět do
chaloupky a její zástěra vždycky voněla kouřem. Jenže teď už
tu stará paní není. I když si to jde představit jenom těžko,
pohltila ji mlha zvaná NIC. Marta na babičku nemůže přestat
myslet a přemítá o všem, co spolu zažily. Dokážou hezké
vzpomínky zahnat smutek po někom, kdo už tu s námi není?

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
64 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vyšlo také:

Olinka a kouzelná
truhla

původní cena: 199 Kč
cena KMČ
249 Kč
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Pro milovníky zvířat

Když jsem byla štěně

Dan Materna
Veronika Souralová

V domku u Trnkové zahrady se narodí osm štěňat zlatých retrívrů. Aby je bylo možné od sebe rozeznat, dostanou barevné obojky. Ta s růžovým obojkem, tedy
slečna Růžová, komentuje všechno, co ona a její sourozenci zažívají, jak rostou a jak objevují nové věci okolo
sebe. Jejich maminka Viki jim každý večer před
spaním vypráví pohádky. Z nich se dozvědí,
co je třeba se naučit,
aby z nich vyrostli
správní psi. Milé příběhy Veroniky Souralové
a nádherné fotografie
Dana Materny potěší
nejen dětského
čtenáře.
původní cena: 349 Kč

279 Kč
cena KMČ

104 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Maxík Toulavý a veverčák Prcek

Steve
Voake

Právě když si Maxík Toulavý a jeho parta začínají
myslet, že jejich život je už dlouho poklidný a nic
zajímavého se neděje, potkávají Prcka – maličkého
veverčáka, který touží po pořádném dobrodružství.
Vyrazí s ním tedy do světa. Mají štěstí. Ve městě
zrovna řeší zapeklitou záhadu: ze zoologické zahrady
se ztrácejí zvířata, takže se psí parta brzy seznámí
s nevrlými lvy, chytrými opicemi a podezřelým strážným Samuelem Sádlem.

Vyšlo také:

Maxík Toulavý
a pouliční smečka

179 Kč
cena KMČ

původní cena: 229 Kč
160 stran, 135 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

24 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 199 Kč
cena KMČ
249 Kč

Pro milovníky zvířat

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 až
původní cena: 299 Kč
po případnou účast na závo239 Kč
120 stran, 135 × 205 mm
dech. Tak neváhej a vstup do cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
světa koní a poníků!

Káčátko Knoflík: Jasmínčina zvířátka
Helen
Při nehodě přijde o život kachní máma sedící na
Petersová
hnízdě. Jasmínka s Tomem se pokusí zachránit aspoň vejce a nechat je vylíhnout v inkubátoru. Není to snadné, ale
zanedlouho po dvoře pobíhá káčátko Knoflík a každou chvilku se
dostane do nějakého maléru. Jenže pak přijde malér,
ze kterého není úniku…

169 Kč
cena KMČ

Bílý tesák

původní cena: 219 Kč
128 stran, 135 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vladimír
Svoboda

Lubomír
Kupčík

Znáte příběh Bílého tesáka, psa, v jehož žilách koluje vlčí krev? Jeho
příběh přečtete se zatajeným dechem. Od prvních štěněcích krůčků
až po tvrdé zápasy dospělého psího samotáře. Boj o život a hledání té
pravé lidské smečky doprovází úzkost i slzy dojetí.

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
176 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Poznáváme svět

Atlas hub

Marta
Knauerová

Šikovný pomocník pro tvoje toulky přírodou. Seznámíš se
s běžnými druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub, které můžeš 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, oranžopůvodní cena: 249 Kč
vá nejedlé a červená varuje
199 Kč
152 stran, 167 × 225 mm
před houbami jedovatými.
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 8 let

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky
Opakování na1. třídě
prázdniny po

Tento sešit nabízí možnost zábavným způsobem si
zopakovat a procvičit učivo 1. třídy
(matematiku, český jazyk i člověka
a jeho svět) prostřednictvím pohádkově-dobrodružného příběhu, kde své
znalosti a dovednosti děti využijí prakticky. Děti projdou pohádkovou zemí
společně s novými kamarády,
běžná cena: 199 Kč
aby společně vyřešily velkou
159 Kč
72 stran, 238 × 190 mm
pohádkovou záhadu a hezky
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 6 let
se přitom pobavily!

Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče
Michael Třeštík se v architektuře skutečně vyzná,
a proto dovede jednoduše i s nadhledem vysvětlit její historické, stylové
a technické souvislosti – od Stonehenge až po moderní stavby. Radí,
jak o architektuře přemýšlet, čeho si
na ní všímat, o čem pochybovat a nad
čím žasnout. A svým osobitým pohledem zaujme jak
původní cena: 999 Kč
799 Kč
344 stran, 210 × 280 mm
děti, tak více či méně pocena KMČ pevná vazba, pro děti od 10 let
učené dospělé.

26 Klu b mladých čtenářů Albatros

Prázdniny

Hurááá na prázdniny

Daniela
Krolupperová

Aneta
Žabková

Správné prázdniny jsou plné zážitků! S hravým cestovním zápisníkem je naplánujete přesně podle svých
představ a budete mít na co vzpomínat. Kam vyrazit?
Co si vzít s sebou? Jak si poradit v zemi, kde se mluví
cizím jazykem? Tipy, triky, finty, kvízy, testy, diář, zápisník, adresář, fotoalbum – to všechno budete mít po
ruce s tímhle šikovným pomocníkem, díky kterému
nebude mít nuda šanci.

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
88 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Můj prázdninový deník

199 Kč
cena KMČ

Eva
Chupíková

Aby si děti užily prázdniny jaksepatří
a ke svým zážitkům se mohly vracet,
připravila pro ně česká ilustrátorka
Eva Chupíková zápisník plný aktivit
a skvělých nápadů. Je tu prostor na
plánky, nákresy, fotografie, na pozorování rostlin, hmyzu, teploty,
spousta vystřihování a vymalovávání, pexeso, spojovačky, jeden recept, pozvánka na odpolední čaj
a další zábava. Ideální společník na
prázdninové cesty, který se po
náležitém vyplnění
a vybarvení stane
pro děti krásnou
původní cena: 249 Kč památkou.
64 stran, 217 × 240 mm
kroužk. vazba, pro děti od 9 let
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Velikáni do kapsy
Tomáš
Tomáš
Jan Amos Komenský očima Všezvěda
Němeček
Chlud
Všudybuda a Magického Mámení
Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku
Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky
Marie Terezie očima Marie Antoinetty a generála Laudona
Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora

Velikáni do kapsy
Každý díl z této zábavné série
se zaměřuje na jednu historickou osobnost, která byla
významná pro dějiny českého
státu. Hravou a zábavnou
formou kniha přibližuje její
osud a historické souvislosti.
Dozvíš se také spoustu pikantních zajímavostí a nudit
se rozhodně nebudeš.
130 × 200 mm, měkká vazba
pro děti od 8 let

původní cena:
199 Kč, 152 stran

159 Kč
cena KMČ

28 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena:
229 Kč, 144 stran

původní cena:
199 Kč, 136 stran

179 Kč
cena KMČ

159 Kč
cena KMČ

původní cena:
199 Kč, 144 stran

původní cena:
199 Kč, 168 stran

159 Kč
cena KMČ

159 Kč
cena KMČ

Poznáváme svět

Moje hrady a zámky

Eva
Chupíková

Autorka nabízí rodičům a dětem, aby si udělali výlet na čtyři významné historické památky České republiky – hrad Karlštejn, město
a zámek Telč, hospital Kuks a klášter v Kladrubech. V knize, která
má formu deníku, čekají na děti základní informace, ale hlavně
velké množství neotřelých úkolů, které jim pomohou vytvářet si
kladný vztah k jednotlivým památkám, ale i k historii jako takové.
Po vyplnění, vystříhání,
původní cena: 249 Kč
nalepení a vybarvení jim
199 Kč
72 stran, 220 × 240 mm
zůstane krásná památka
cena KMČ kroužk. vazba, pro děti od 9 let
na zajímavé výlety.

Poprask ve starověkém Egyptě

Margaux Carpentier
Camille Gautier

Vítej ve starověkém Vesetu! Náš milovaný faraon Ramesse II. je v nebezpečí! Pouze ty můžeš překazit spiknutí
a zachránit nás všechny! Na nic nečekej a pusť se do vyšetřování, které
prověří tvé detektivní schopnosti!

Gamebook, ve kterém
jsi hrdinou TY!

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
48 stran, 230 × 310 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Poprask ve starověkém Řecku
Vítej ve starověkých Aténách! Schyluje se k velkým slavnostem – nejdůležitější společenské události
roku. Ale nějací darebáci se to
snaží překazit! Kdo jiný než ty nás
všechny zachrání před hněvem
bohů? Není času nazbyt,
rychle se pusť do vyšetřování! Zvládneš takovou výzvu? 239 Kč
cena KMČ

Margaux Carpentier
Camille Gautier

původní cena: 299 Kč
48 stran, 230 × 310 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Vtipy
Přijdou zebra s tučňákem k fotografovi.
Ten se na ně podívá a zeptá se: „Jak chcete vyfotit?
Barevně, nebo černobíle?“
Tento vtip zaslala Monika Pelešková
Pán sedí v kupé ve vlaku: „Paní, řekněte svému synovi,
ať mě přestane napodobovat.“
Matka: „Pepíčku, přestaň ze sebe dělat blbečka!“
Tento vtip nám poslal Petr Syrovátka
Víte, proč banán potřebuje krém?
Protože se loupe.
Víte, jak se říká bumerangu, který se nevrátí?
Klacek!
Tyto dva vtipy nám poslala Michaela Kokrdová
Hurvínek jde na očkování a křičí přes celou ordinaci.
Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš,
proti čemu tě očkují.“
„Vím. Proti mé vůli!“
Tento vtip nám poslal Michael Pavlištík
Honzík se svým starším bratrem rozbili vázu.
„Kdo to poví mámě?“ ptá se starší mladšího.
„Ty! Ty ji znáš dýl než já…“
Tento vtip nám poslala Romana Seidlová
Víte, co musíte udělat, když
v lese potkáte hladového
medvěda?
Nic. On udělá vše za vás.
Tento vtip nám poslal Vítek Říha
Kdy přináší největší smůlu vidět černou
kočku, jak vám přebíhá přes cestu?
Když jste myš.
Tento vtip zaslaly Mája a Selenge
„Pane doktore, všichni si myslí, že jsem pes!“
„Kdy to začalo?“
„Když jsem byl štěně.“
Tento vtip zaslala Marie Bernadette Sheargold
Přijde zajíc k hadovi a zajíc říká: „Hele, hade, promiň, že
jsem se ti smál, že nemáš nohy, a jak jsem ti říkal, ať si
jdeš pro brusle!“
Had odpoví: „V pohodě, jsem na to zvyklý!“
Zajíc: „Fakt? Tak ruku na to!“
Tento vtip zaslal Jan Kamenický

Baví se dva kapři: „Nevíš o něčem k snědku?“
„Vím, ale má to háček.“
Tento vtip zaslal Pavel Procházka
„Pane učiteli, minule jste nám slíbil, že nám řeknete
něco o mozku!“
Pan učitel roztržitě odpoví: „Až příště, studenti, až
příště. Dneska mám v hlavě úplně něco jiného!“
Tento vtip nám poslala Pavlína Janzová
Jde Pepíček po ulici a potká těhotnou paní.
Pepíček: „Paní co máte v tom bříšku?“
Paní: „Miminko.“
Pepíček: „A máte ho ráda?“
Paní: „Ano, samozřejmě.“
Pepíček: „Tak proč jste ho snědla?“
Tento vtip zaslala Barbora Hynková
Blondýnka řídí auto v husté mlze. Protože není zkušená
řidička, rozhodne se sledovat červená zadní světla
auta, které je před ní. Auto před ní najednou prudce
zabrzdí. Blondýnka však nestačí tak
hbitě zareagovat a nabourá do něj.
Stáhne okénko a začne na řidiče křičet:
„Proč jste tak najednou zprudka zabrzdil?“
Řidič nechápavé odpoví:
„Protože už jsem na své zahradě před garáží.“
Tento vtip nám poslal Jan Cicvárek
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti
bolesti?“
„A co tě bolí?“ ptá se lékárník.
„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“
Víš, co udělá žirafa, když jí plivneš do obličeje?
Podkopne ti žebřík.
Tyto vtipy nám poslal
Petr Syrovátka
Kartářka říká svému zákazníkovi:
“Mladý muži, máte štěstí. Nikdy
nepoznáte nemoc.“
„To jste mě, paní věštkyně,
nepotěšila. Já totiž již třetím
rokem studuji medicínu.“
Tento vtip zaslal Jan Bušta

Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn
mívá originální nápady?“
„Ano,“ přisvědčuje učitel, „zejména v pravopise!“
Tento vtip zaslala Erika Novotná

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.

Pro milovníky zvířat

Ztracení koně Smaragdového ostrova
Astrid
Prázdniny v Irsku uprostřed přírody jsou
Franková
přesně to pravé pro Leu, která po všech
nepříjemných událostech uplynulých týdnů pro sebe
potřebuje hlavně klid. Ovšem když najde zraněného
a vyhladovělého koně, vidí před sebou jen jediný cíl:
zvíře zachránit. Mladý hřebec je však natolik vyděšený,
že již jen samotný odchyt se zdá být zpočátku nemožný.
Lea musí znovu najít víru v sama sebe, než si získá
důvěru koně. A pak je tu ještě Ray, tajemný syn sousedky, který nečekaně zamává s dívčinými city.

hu
Napětí i romantika v příbě
síle
í
třn
vni
o naději, lásce a

239 Kč
cena KMČ

Zůstaň

původní cena: 299 Kč
272 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Bobbie
Pyronová

Když se její rodina přestěhuje do azylového domu v novém městě, obrátí se Piper celý život vzhůru nohama.
Stýská se jí po domově i kamarádech – a je nešťastná
z toho, že ji v nové škole ocejchovali jako bezdomovkyni. Ale i když jí domov Naděje připraví nové výzvy, přinese jí i nová přátelství, třeba s pejskem z ulice jménem
Baby. A tak když se Babymu ztratí milovaná panička,
Piper ví, že mu musí pomoct. Ale to znamená nejprve
znovu nalézt odvahu důvěřovat sama sobě.

lového domu
Dojemný příběh dívky z azymi
lovníky zvířat
ny
ch
vše
a psa z ulice pro

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
296 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Minecraft

Honba za světlitem

Tereza
Kopecká

Pavla Filip
Navrátilová

Dobrodružství z Minecraftu

Členy party, Vika, Berta, Heldu a Alistu, svede dohromady
jedna malá krádež spáchaná s dobrým úmyslem… Plachý
Vik, který dosud vyrůstal jako v bavlnce, chráněn před
existencí nepřátelských mobů, se musí vypořádat se
zjištěním, že svět za zdí jejich farmy vůbec není takový,
jak mu rodiče tvrdili. Je obrovský, zákeřný a tak nevyzpytatelný! Ale zároveň mu do cesty připletl tři dobré kamarády, s nimiž se ani on sám nebojí pustit do velmi nebezpečných dobrodružství!

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
200 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Deník malého minecrafťáka 5

Cube
Kid

Minus si svého nového postavení hvězdy vesnice dlouho
neužije. Společně se svým týmem je totiž vyslán na dobrodružnou výpravu na sever, kam se ještě nikdy nikdo nevydal. Musí najít kováře, aby s jeho pomocí dokázal zachránit
svou vesnici a všechny její obyvatele před dalším útokem
mobů. Dokáže Minus, že už opravdu není žádný noob?

Vyšlo také:

Deník malého minecrafťáka
Deník malého minecrafťáka 2
Deník malého minecrafťáka 4
239 Kč
cena KMČ

299 Kč
cena KMČ

původní cena: 369 Kč
272 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, 8 let

32 Klu b mladých čtenářů Albatros

299 Kč
cena KMČ

původní
cena:
369 Kč

239 Kč
cena KMČ

původní
cena:
299 Kč

původní
cena:
299 Kč

PC hry

Five Nights at Freddy's 2: Znetvoření

Scott
Cawthon

Od děsivých událostí uplynul už rok a Charlie se snaží jít dál. I přes
vzrušení z nové školy ji však stále pronásleJiž vyšlo:
dují noční můry. Zjistí, že její utrpení zjevně
neskončilo, když je poblíž školy objevena
Five Nights at Freddy's 1:
řada těl pokrytých ranami, které jsou znepo- Stříbrné oči
kojivě povědomé.

299 Kč
cena KMČ

299 Kč

původní cena: 369 Kč
248 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

cena KMČ

běžná cena:
369 Kč

Frigiel a Fluffy - dobrodruzi z Minecraftu:
Frigiel z vesnice Lanniel
hon za pokladem
právě oslavil 10. narozeniny,

cítí se ale dost osamoceně.
Většina dětí z vesnice v čele s Erikhem a Broghem si udržuje od
Frigiela odstup. Jedině Ophélie a Fluffy jsou jeho věrnými přáteli.
Během jednoho velkého honu za pokladem se snaží Frigiel, Ophélie
a Fluffy porazit Erikha a jeho
tým. Jakmile se ale ztratí
původní cena: 229 Kč
184 Kč
Jenna, Erikhova sestra,
168 stran, 145 × 205 mm
všichni spojí síly, aby ji našli. cena KMČ měkká vazba, pro děti od 10 let

Únikovka: Minecraft - pekelná škola
JSTE UVĚZNĚNI, MALÍ HRÁČI! Váš kamarád Adrien je génius. Díky
němu jste neporazitelní v Minecraftu. Nic ale nejde podle plánu
a Adrienova manipulace s hrou má katastrofální
Vyšlo také:
následky. Jste zaseknutí v počítačové hře… a škola Únikovka: Vězni
je plná nebezpečných mobů! Budete potřebovat
v Nadzemním světě
chladnou hlavu a zdravý rozum při řešení hádanek,
abyste se mohli vrátit zpět do reálného světa.

159 Kč
cena KMČ

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

běžná cena:
299 Kč

149 Kč
cena KMČ

SLEVA 30%
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Příroda

Ptáci našich zahrad

Andrea Pinnington
Caz Buckingham

Knížka
se zvuky

Spřátelit se s řečí ptáků, kteří nám poletují nad hlavou nebo se
ukrývají v korunách stromů, nám pomůže tento okouzlující knižní
průvodce. Rozeznat hlasy ptáků, které zaslechneme zpoza oken
na zahrádce, na ulici a v parku, nám zprvu může příjít skoro
nemožné, ale s pomocí této knihy se i děti mohou naučit vnímat
jednotlivé ptačí písně a volání. Naučí se, co ve zpěvu hledat,
a s troškou trpělivosti procena: 399 Kč
niknou do kouzelné ptačí
319 Kč 24 původní
stran, 223 × 208 mm
říše, která tak poodhalí svá
cena KMČ leporelo, pro děti od 4 let
tajemství.

Ptáci našich lesů

Andrea Pinnington
Caz Buckingham

Pozorovat volně žijící ptáky je velké, i když nelehké dobrodružství. Vyplatí se proto jít do přírody předem připraveni a obeznámeni s tím, co můžeme vidět a slyšet. Je zajímavé pátrat
po vyhlášených mistrech zpěvu i ptačích křiklounech. Tato
kniha vám pomůže naučit se rozeznávat jednotlivé ptáky
podle zvuků, které vydávají, a navíc se tu o nich ledasco zajímavého také dočtete.

Knížka
se zvuky

319 Kč
cena KMČ

Zvířata našich lesů

původní cena: 399 Kč
24 stran, 223 × 208 mm
leporelo, pro děti od 4 let

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
ke 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.

Knížka
se zvuky
34 Klu b mladých čtenářů Albatros

319 Kč
cena KMČ

původní cena: 399 Kč
24 stran, 223 × 208 mm
leporelo, pro děti od 4 let

Pro milovníky zvířat

Hry se psem na doma

Anja
Jakobová

Duševní gymnastika, triky a hry,
abyste doma co nejlépe zabavili
svého čtyřnohého přítele. Váš pes
už nikdy nezažije dlouhou chvíli
nebo nudu! Poznáte kreativní,
přitom snadno proveditelné nápady, jak ho i doma zaměstnat
tak, aby to bavilo vás i jeho
179 Kč
a abyste spolu mohli prožít
cena KMČ
mnoho veselých chvil.

původní cena: 229 Kč
80 stran, 165 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Hračky a domečky pro křečky

Carin
Oliverová

Příručka obsahuje více než 20 návodů, jak svému domácímu
mazlíčkovi vytvořit něco jako malé hřiště. Projekty nejsou náročné na výrobu a většinu potřebného materiálu máte běžně doma.
Vyzkoušejte je všechny a uvidíte, které se vám a vašemu
chlupáčkovi zalíbí nejvíce!

199 Kč
cena KMČ

Kočičí pelíšky

původní cena: 249 Kč
96 stran, 230 × 180 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

Carin
Oliverová

Vaše kočka si zaslouží lepší obydlí než krabici od bot. Příručka vám
přináší zábavné a jednoduché návody na
vlastnoruční výrobu nejrůznějších
pelíšků a dalších útulných skrýší.
Zároveň nabízí rady, jak zhotovit
šplhací věže a škrabadla,
o něž si kočky budou moci
brousit drápky.

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
96 stran, 230 × 180 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let
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Pro šikovné ruce

Jak nakreslit 100 zvířat
Objevte neuvěřitelnou rozmanitost tvorů obývajících naši
planetu a nakreslete si všemožná zvířata, od pestrobarevných papoušků přes hrdé lvy, nebezpečné hady až po
dravé ryby! Návod na kreslení se vždy skládá ze tří až
šesti jednoduchých postupových kroků. V každé fázi přidáte pouze několik nových tvarů,
a než se nadějete, budete mít
krásnou a realistickou kresbu
svého oblíbeného tvora hotovou. Každý návod také zahrnuje dvě vystínované verze zvířete, jedna je vyhotovena tužkou
a druhá i barvami.

239 Kč
cena KMČ

původní cena: 299 Kč
112 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Jak kreslit v manga stylu

Yishan Li

Pokud jste vždycky toužili kreslit v manga stylu, ale
nebyli jste si jisti, jak začít, tato zábavná kniha vám
jednoduše krok za krokem ukáže, jak můžete svou
cestu ke kreslení komiksů úspěšně nastartovat… Naučte se, jak v manga stylu kreslit kluky, holky a obyčejné i neobyčejné bytosti! Profesionální
ilustrátorka vám ukáže, jak
snadné je proměnit základní geometrické tvary (kruhy, obdélníky, čtverce
a ovály) v dívky a chlapce,
kouzelníky a čarodějky,
příšery a zvířata či ještě
mnohem více…

299 Kč
cena KMČ

36 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 369 Kč
144 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Pro šikovné ruce

Jednorožci - relaxační omalovánky
Nádherní a vznešení jednorožci, mytická stvoření zahalená tajemstvím, jsou považováni za symbol síly, čistoty, krásy a panenství.
Tyto relaxační omalovánky přinesou radost i praktické využití dětem
i dospělým všech věkových skupin. Ať už malujete pro radost, potřebujete se uvolnit po školním či pracovním dni, nebo hledáte sami
sebe, vybarvování vám kromě příjemně strávených chvil přinese mnohá pozitiva. Je prokázáno,
původní cena: 199 Kč
že relaxační malování od159 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
bourává stres, uvolňuje
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
napětí a probouzí tvořivost.

Z lásky k písmu

Kateřina
Engelová

Chcete originálně nadepsat vánoční dárky nebo si vyrobit vlastní
záložku? Zajímá vás, co je to lettering a moderní kaligrafie?
S tímhle průvodcem se naučíte úplné základy krasopsaní a dozvíte se spoustu užitečných tipů, jak začít tvořit, jaké nástroje
a materiály vyzkoušet a jak
dotáhnout své psaní k dokoNaučte se malovat písmena
nalosti. K tréninku vám pojako skuteční kaligrafové!
slouží i praktická písanka,
kde můžete vyzkoušet
původní cena: 399 Kč
319 Kč
první krasopisné tahy.
208 stran, 190 × 230 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 12 let

Přečti to všechno!

Kristyna
Baczynski

Začni tvořit své vlastní časopisy! Knížka
Přečti to všechno! tě naučí to nejdůležitější
ohledně práce s písmy, tvorby koláží, skládání časopisů a mnoha dalšího. Navíc můžeš rovnou začít vyrábět díky 10 šablonám
„mini-časáků“, které je možné z knižky vystřihnout a složit! Nauč se přilákat čtenáře
a uchvátit je
zajímavostmi!
původní cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

48 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Léto 2022

37

Chytré hlavy

Průzkumník žárovka

Petra
Etrychová

Byla jednou jedna zahrada, v té zahradě domeček, v tom domečku
chlapeček… Chlapeček se jmenuje Žárovka a v domečku hospodaří spolu s pejskem Edisonem. V zahradě stojí ještě jeden domeček,
vlastně spíš dům, veliký a krásný. A trochu záhadný. Přes den se
zdá opuštěný, v noci se v něm sem tam rozsvítí okno. Pokaždé jiné.
Žárovka je chlapeček zvědavý a zvídavý, a tak mu ta záhada vrtá
hlavou. Jednou večer
původní cena: 299 Kč
sebere odvahu a do
239 Kč
80 stran, 210 × 240 mm
domu se vypraví…
cena KMČ
kroužk. vazba, pro děti od 4 let

Věda po celý rok

Valeria
Edelsztein

Javier
Reboursin

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se třesete zimou? Nebo
proč nás na jaře pořád všechno svědí? A co je to za kouzlo
s ventilátory – ať jich zapneme sebevíc, teplota v místnosti
neklesne, ale přesto nás osvěží?
V průběhu jara, léta, podzimu i zimy
nás může napadnout spousta zapeklitých otázek, na které díky této
úžasně a vtipně ilustrované knížce získáme
původní cena: 399 Kč
319 Kč
184 stran, 210 × 210 mm
odpovědi.
cena KMČ

Matematická dobrodružství
Kniha obsahuje čtyři fantastické
příběhy plné akčních úkolů, díky
kterým si prověříte své matematické schopnosti. Na každé stránce
najdete zadání, která musíte vyřešit. Jen tak pomůžete hrdinům prolomit tajné kódy, najít skrytá vodítka, vyluštit tajemné vzkazy,
či dokonce zahnat mezipla239 Kč
netární krizi.
cena KMČ

38 Klu b mladých čtenářů Albatros

pevná vazba, pro děti od 8 let

William
Potter

původní cena: 299 Kč
128 stran, 180 × 248 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Zábava

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných
faktů o zvířatech

Maja
Säfströmová

Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že
pštros neumí couvat? Že včely nikdy nespí?
Nebo že se tučňáci smějí, když je někdo
lechtá? Tato a mnohá další fascinující fakta
ze zvířecí říše podaná s vtipem a lehkostí najdete v bocena: 299 Kč
239 Kč 120 původní
stran, 150 × 190 mm
hatě ilustrované knížce od
populární švédské umělkyně. cena KMČ pevná vazba, pro děti od 5 let

Neváhej a peč!

Nel
Foberová

Libor
Drobný

Je libo sněhovou pusinku či křupavou bagetku? Ale beze všeho!
I zdánlivě obyčejná kuchyně se může proměnit v báječné místo
plné smíchu, radosti a zábavy. Tato hravá knížka je určena všem,
kteří se chtějí skamarádit s úplně nejlepší činností na
světě – pečením – a pořádně se při tom upatlat od
mouky. Společně se doslova prokoušeme cukrářskými základy a upečeme si 40 lákavých receptů
doplněných o vtipné ilustrace
a chutné fotografie. Už se vám
původní cena: 349 Kč
279 Kč
104 stran, 170 × 243 mm
sbíhají sliny? Tak si uvažte
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 7 let
zástěrky a jdeme péct!

Detektiv na stopě zločinu

Amaicha Depino
Ileana Lotersztain
Fabián
Mezquita

Pojďte číst příběhy, které vás budou bavit!
Detektiv Vypátral bude muset vyřešit krádež slavného
obrazu a únos domácího mazlíčka jedné bohaté paničky. V rukávu na to má nejeden trik moderní kriminalistiky – forenzní techniky v podobě analýz DNA, zkoumání
krevních skvrn, rozboru písma nebo otisků prstů, stop
bot a chodidel a starou dobrou logickou dedukci. Některé rozbory si budete moci i vyzkoušet díky návodům na
domácí pokusy!
původní cena: 249 Kč
Komiks a knížka
199 Kč
96 stran, 210 × 297 mm
v jednom!
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 8 let
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Teen zóna

Nesmíš všechno vidět tak černě

Scarlett
Curtisová

(a jiné hloupé řeči)

Otázky duševního zdraví se
týkají každého. A tak jsme
se zeptali: co znamená duševní zdraví pro vás? Odpovědělo nám více
než 70 známých osobností, které s námi sdílely své příběhy – smutné,
vtipné i dojemné. Originální český příspěvek napsala Karolína Meixnerová aka @cojezoe. Nebojte se, jste v pořádku.

359 Kč
cena KMČ

P. S. Líbíš se mi

původní cena: 449 Kč
448 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 15 let

Kasie
Westová

Lily při jedné obzvláště nudné hodině chemie nedává pozor a čmárá si na lavici slova oblíbené písničky. Druhý den zjistí, že někdo
rozepsanou sloku dokončil, a ještě přidal vzkaz pro ni. Zajímavé!
Brzy už si se svým anonymním přítelem vyměňují dlouhé dopisy,
doporučují si vzájemně kapely a sdílejí ta nejsoukromější tajemství. A to je teprve začátek dopisového přátelství, které se postupně promění v něco víc.
Promluví si s tajuplným
původní cena: 349 Kč
279 Kč
neznámým někdy naživo?
336 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ

Nahoře bez

pevná vazba, pro děti od 12 let

Jutta
Nymphiusová

Označit, kopírovat, vložit a hotovo. Stačí několik kliknutí a fotografie s dokonalou postavou v titěrných bikinách na pláži snů je na
světě. Skutečná krása made by Photoshop. Kniha pro dívky o tom,
co se nejspíše děje ve školách a že ani nejlepší kamarádi nás
mnohdy nedokážou zachránit před špatným rozhodnutím.

238 Kč
cena KMČ

40 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 298 Kč
176 stran, 145 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Teen zóna

Rivalové

Emily
Wibberley

Austin Siegemund-Broka
Adéla Stopka

Alison a Ethan soutěží. Skoro ve všem, ve škole i mimo ni, nebere to
konce. Oba však chtějí ve všem uspět, stát se nejlepšími studenty
v ročníku a dostat se na Harvard. Kdyby se Alison mohla Ethanovi až
do konce školy vyhnout, s chutí by to udělala. Kvůli doporučujícímu
dopisu však snad ještě jednu společnou aktivitu zvládne, když zatne
zuby. Nebo to nakonec nebude třeba? Jejich rivalita se najednou spíš
podobá přátelství a ona
původní cena: 369 Kč
má pocit, že jediné, po
299 Kč
376 stran, 130 × 200 mm
čem touží víc než zvítězit, cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 12 let
je... Ethan?

Cesta za štěstím

Jenn
Bennettová

Nadějná fotografka Josie strávila půlku života stěhováním. Když se
s mámou po letech vrací do Nové Anglie, aby se postaraly o rodinné knihkupectví, nehodlá zůstat navždy. Sní o opačném pobřeží
a má plán, jak se tam přestěhovat. Potká však někoho, kdo na
žádné plány nedbá – svého kamaráda z dětství Luckyho Karrase.
Už to není ten hodný kluk, kterého znala. Teď má špatnou pověst,
pekelně černý smysl pro
humor a vážně boží
původní cena: 369 Kč
299 Kč
úsměv. A možná i pár
328 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
tajemství…
měkká vazba, pro děti od 14 let

Odvážná a smrtící přísaha

Brigid
Kemmererová

Uhlíkov se rychle rozpadá mezi přívržence dvou princů – Greye
a Rhena. A válka se zdá blíž, něž si kdo dokázal představit. Mezitím se Lia Mara pokouší vládnout Syhlské nížině mírnější rukou
než její matka, ale rychle začíná pochybovat, jestli je opravdu tou
královnou, kterou její země potřebuje. Zatímco obě království směřující k válce, loajalita je podrobena zkoušce, láska je ohrožena
a všemocný nepřítel se
vrací!

359 Kč
cena KMČ

původní cena: 449 Kč
384 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 14 let

Léto 2022

41

Zábava

Pusheen - Já, košišta

Claire
Beltonová

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

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
192 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Destrukční deník

Keri
Smithová

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

199 Kč
cena KMČ

původní cena: 249 Kč
224 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Můj (nový) vlastní deník malého poseroutky
Jeff
Všichni Gregovi fanoušci, pozor! Každý teď může
Kinney
psát jako malý poseroutka! Nenechte si ujít tenhle NOVÝ a vylepšený Můj vlastní deník malého poseroutky. Je
založený na slavných zápiscích Grega Heffleyho a umožní vám
vyjádřit se svým vlastním způsobem! Co nejlepšího se vám kdy
zdálo? Jaké nejhnusnější jídlo jste jedli? Nejtajnější tajemství, co
jste zaslechli? Do jakého
nejnemožnějšího průšvihu
původní cena: 249 Kč
199 Kč
jste se kdy dostali, aniž by
224 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ měkká vazba, pro děti od 10 let
to byla vaše vina?

42 Klu b mladých čtenářů Albatros

Poznáváme svět

Příběhy českých písní

kolektiv

Renáta Fučíková
Gabriela Mangerová

Píseň je krása, radost a útěcha. Je příběhem, který odkrývá události života od kolébky až ke konci bytí. Poznejte ho a zpívejte, ať
už v nejstarších písních duchovních, milostných, vojenských, pracovních, či v rozmarných kramářských a později trampských melodiích. Znějí nádherně dodnes, stejně jako ty nesmrtelné Osvobozeného divadla a Semaforu.

279 Kč
cena KMČ

Strašidelné Brno

původní cena: 349 Kč
144 stran, 210 × 235 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Arnošt
Goldflam

Petra Goldflamová
Štetinová

Když se do brněnských ulic a uliček začne vkrádat tma, probouzejí
se strašidla i staré legendy! Skoro každá zdejší památka nebo
místo má své děsivé příběhy – a málokdo je zná tak dobře jako
Arnošt Goldflam. Jaká tajemství skrývá orloj na náměstí Svobody,
park v Lužánkách nebo Kapucínský klášter? To nyní zjistíte i vy,
milí čtenáři, a věřte, že až se příště půjdete projít Brnem, už se na
něj nebudete dívat stejnýma očima.

239 Kč
cena KMČ

Špalíček lidových písní

původní cena: 299 Kč
128 stran, 160 × 230 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Josef
Krček

Jindra
Čapek

Líbí se vám písničky? Hrajete na hudební nástroj a rádi si zazpíváte? Potom je Špalíček právě pro vás! Padesát nejznámějších českých a moravských lidových písní s notami vybral a upravil vynikající hudebník a skladatel Josef Krček. A tak hrajte – na flétničky,
klavír, kytaru, akordeon… nebo také na hřeben či bubnujte na
hrnce. Se zpěvníkem vám to určitě půjde snadno a dobře. A hlavně
z plna hrdla zpívejte, ať
už sami, nebo s přáteli.
původní cena: 299 Kč
Kdo si zpívá, má se dob- 239 Kč
112 stran, 195 × 255 mm
cena KMČ
ře na světě!
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Pro dospělé

Líná zahrada

Alena
Suchánková

Milan
Suchánek

Líná zahrada je moderním návratem ke kořenům. Přináší změnu kombinující zdánlivě protichůdné: zahradničit s rozumem a lehkostí, méně
pracovat a přitom více sklízet – a také se na zahradě bavit. Ke změně
přitom stačí například rezignovat na diktát „zahradního pořádku“,
začít naslouchat přírodě a ponechat jí část úrody. Jak si však takovou
zahradu navrhnout? Které plodiny v ní pěstovat? Pomoc vám nabízejí
Alena a Milan Suchánkovi,
původní cena: 399 Kč
dlouholetí propagátoři per319 Kč
168 stran, 160 × 230 mm
makulturního zahradničení
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 14 let
u nás.

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů
Karel
Unikátní publikace, ve které je obsaženo přes
Hieke
230 druhů jehličnanů a přes 2 000 jejich kultivarů,
variet, forem a subspécií, přináší ucelený přehled jehličnanů ve středoevropském a částečně i jihoevropském
prostoru. V knize nechybějí ani praktické informace o nárocích na stanovištní
podmínky, ošetřování a množení jehličnanů.
původní cena: 990 Kč

794 Kč
cena KMČ

Jak psi léčí

248 stran, 225 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 14 let

Maria
Goodavage

Pes je nejlepším přítelem člověka – a často i jeho lékařem. V současnosti existují desítky fyzických i psychických onemocnění,
u nichž psi umějí pomoci s diagnostikou nebo se zvládáním jejich
projevů. Jak pomáhají lidem s autismem nebo s depresí? Které
život ohrožující stavy rozeznají ještě před propuknutím? Jestli jste
doteď nebyli zarytými milovníky psů, po přečtení tohoto unikátního
mixu vědeckých poznatků
a emotivních příběhů se jimi
původní cena: 469 Kč
379 Kč
zaručeně stanete!
408 stran, 160 × 230 mm
cena KMČ

44 Klu b mladých čtenářů Albatros

pevná vazba, pro děti od 15 let

Objednávkový list

Objednávka

Objednávka z nabídky katalogu KMČ Léto 2022
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. 47.
Titul

Cena Počet
KMČ (Kč) kusů

Cena Počet
KMČ (Kč) kusů

Titul

Arnošt Goldflam: Strašidelné Brno

239

Atlas hub

199

Frigiel a Fluffy – dobrodruzi z Minecraftu:
hon za pokladem

184

Atlas řek pro děti

239

Harry Potter a Fénixův řád

399

A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí

239

Harry Potter a Kámen mudrců

239

A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí

239

Harry Potter a Ohnivý pohár

439

Bajky barda Beedleho – ilustrované vydání

299

Harry Potter a Ohnivý pohár – ilustrované vydání

519

Bajky barda Beedlyho

199

Harry Potter a Princ dvojí krve

459

Berta puberta

264

Harry Potter a Relikvie smrti

439

Bílý tesák

199

Harry Potter a Tajemná komnata

299

Harry Potter a Tajemná komnata – ilustr. vydání

439

Božena Němcová očima kluka,
který nechtěl číst Babičku

159

Bylo nás pět

199

Harry Potter box 1-7

Cesta za štěstím

299

Harry Pottera vězeň z Azkabanu

319

Deník Dory Grayové

199

Holka do nepohody

199

Deník malého Minecrafťáka

299

Honba za světlitem

279

Deník malého Minecrafťáka 2

239

Hračky a domečky pro křečky

199

Deník malého Minecrafťáka 4

239

Hry se psem na doma

179

Deník malého Minecrafťáka 5

299

Hurááá na prázdniny

279

Destrukční deník

199

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech

239

Detektiv na stopě zločinu

199

Já chci taky do školy

159

Divadélko od vedle

239

Jak kreslit v manga stylu

299

Doktor Proktor a prdicí prášek (1)

239

Jak nakreslit 100 zvířat

239

Druhá kniha vikinga Vika

239

Jak psi léčí

379

Dvacet tisíc mil pod mořem

319

Jak si užít film

399

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

794

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Dračí výheň

139

Famfrpál v průběhu věků

199

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Ledový hrad

139

Fantastická zvířata

199

Five Nights at Freddy's 2: Znetvoření

299

Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda
a Magického Mámení

179

Five Nights at Freddy's 1: Stříbrné oči

299

Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky

159

Harry Potter a vězeň z Azkabanu – ilustr. vydání

359
1599

otoč

Objednávka
Titul

Cena
KMČ (Kč)

Počet
kusů

Titul

Cena
KMČ (Kč)

Jednorožci – relaxační omalovánky

159

Pohádky pod polštářek

Káčátko Knoflík: Jasmínčina zvířátka

169

Pomoc! Můj brácha je zombík!

159

Když jsem byla štěně

279

Poprask ve starověkém Egyptě

239

Kniha pro malé doktory a doktorky

239

Poprask ve starověkém Řecku

239

Knihy džunglí

299

Prasátko na útěku

159

Kočičí pelíšky

199

Proměna – Příběh podle filmu

239

Kouzelná aktovka

184

Prostě Creep

279

Krkonošská pohádka

239

Průzkumník žárovka

239

Kuba nechce číst

159

Přečti to všechno

159

LEGO® City Jedeme!

159

Příběhy českých písní

279

Líná zahrada

319

Příšerní nezbedníci

199

Lollipopz – Super zábava

219

Ptáci našich lesů

319

Malý Mikuláš: původní komiks

239

Ptáci našich zahrad

319

Pusheen – Já, košišta

199

239

Marie Terezie očima Marie Antoinetty a generála
Laudona

159

Rivalové

299

Marta si vzpomíná

239

Říkání o víle Amálce

199

Marvel – Loki. Pán falše a lsti

279

Space Wars 1: Útok robodraka

199

Matematická dobrodružství

239

Surikaty na poušti

119

Maxík Toulavý a veverčák Prcek

179

Špalíček lidových písní

239
239

Maxík Toulavý a pouliční smečka

199

Šuškání o trpaslících

Medailon Emilky Horové

239

Tajemství jeskyně pokladů

219

Mikeš

299

Tatínku, ta se ti povedla

239

Miluju koně

239

Ten kluk je holka

199

Moje hrady a zámky

199

Mops mořskou vílou

199

Tlapková patrola – Omalovánky k filmu
se samolepkami

79

Můj (nový) vlastní deník malého poseroutky

199

Tlapková patrola – Tlapky chrání přírodu

239

Můj prázdninový deník

199

Myši patří do nebe

239

Tomáš Garrigue Masaryk: očima slečny Alice
a mistra Viktora

159

Nahoře bez

238

Úkoly pro školáky s kamarády strašidláky

159

Náš dvůr má tajemství

239

Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče

799

Naučte své děti říkat Ď, Ť, Ň

179

Únikovka: Minecraft – pekelná škola

159

Nebezpečí na špičkách

279

Únikovka: Vězni v Nadzemním světě

149

Nesmíš všechno vidět tak černě (a jiné hloupé řeči)

359

Věda po celý rok

319

Neuvěřitelný, leč pravdivý příběh o dinosaurech

239

Vlajka Viktora Vaňka

279

Neváhej a peč!

279

Vozidla na stavbě

239

Ocelové město

279

W.I.T.C.H. Komiks 1-3

239

Odvážná a smrtící přísaha

359

Z lásky k písmu

319

Olinka a kouzelná truhla

199

Za zrcadlem

184

P. S. Líbíš se mi

279

Zlouni 1

159

Paleček

119

Zlouni 3

159

Památníček na první roky ve škole

219

Ztracení koně Smaragdového ostrova

239

Pavoučí prázdniny

239

Zůstaň

239

Peppa Pig – Obrázkové hádání

219

Zvířata našich lesů

319

Pohádky Boženy Němcové

139

Železnice

219

Počet
kusů

Marvel - Loki. Pán falše a lsti

Mackenzi
Lee

Než se mladý Loki střetne v boji tváří v tvář s Avengers, zoufale si
přeje dokázat, že je schopný hrdina. Vypadá to však, že ho všichni
podezřívají z darebáctví a zkaženosti… kromě Amory. Ásgardská čarodějka ve výcviku v něm vidí spřízněnou duši – někoho, kdo si cení
magie a znalostí. A dokonce vidí i to nejlepší, co v něm je.

279 Kč
cena KMČ

původní cena: 349 Kč
400 stran, 140 × 208 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Zlouni 3

Aaron
Blabey

Zlouni si tentokrát prožijí opravdu velmi špatný den! Pan Vlk a jeho
zlí, zlí kamarádíčkové se dostali do křížku s nesprávným morčátkem. A teď si ta zákeřná chlupatá kulička žádá odplatu. Přežijí to?
Stanou se z nich konečně hrdinové? A přestanou se už konečně
pokoušet jeden druhého sežrat? Připravte se na salvy hurónského
Vyšlo také:
smíchu a začtěte se do třetí
Zlouni 1
epizody série Zlouni.

159 Kč

159 Kč
cena KMČ

původní cena: 199 Kč
144 stran, 150 × 190 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

cena KMČ

běžná cena:
199 Kč

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 (online) při objednání
a knihy pak budou doručeny na vámi uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu KMCLETO22 získáte na všechny knížky slevu 20 % z původní
ceny (slevy se nesčítají) 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. 5. do 31. 5. 2022.
Vydává: Albatros Media a. s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 724 122 814, vychází: 5× ročně;
distribuce: Albatros Media a. s., Tisk: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR
E 19424. Obálka: Illustrations © Adolf Born
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi

www.kmc.cz

Lollipopz - super zábava

Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé, ale v našem případě je to
absolutní pravda! Jsme Lollipopz, a teprve když nás poznáš, dostane tvůj život tu správnou barvu.
Natáčíme klipy na YouTube, koncertujeme po
celé republice a vždycky máme jeden cíl:
předat dobrou náladu našim skvělým fanouškům. Takže i tobě! Chceš si užít spoustu zábavy s kvízy, aktivitami a zajímavostmi o nás? Tak se pevně
původní cena: 269 Kč
připoutej, protože právě začíná 219 Kč
136 stran, 167 × 225 mm
ta nejbarevnější jízda!
cena KMČ pevná vazba, pro děti od 5 let

Prostě Creep

Martin
Hložek

Od prenatálního stadia po mladíka. Od dítěte
pobíhajícího po zahradě s kamerou
po... po větší dítě pobíhající ÚPLNĚ
VŠUDE s kamerou. Odpovědi na nejednu otázku řemesla influencerského,
nějaký Péťa a podrobný popis životního
vývoje jedince, jenž byl patrně odjakživa předurčen tvořit obsah,
který zvedne lidem náladu.
279 Kč
Prostě Creep...
cena KMČ

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

LEGO0City: Jedeme!
R

Tread Octane tě vyzývá k pokoření super zábavných aktivit v této knížce! Sestav neohroženého šampiona LEGO© City a jeho speciální
motor. Seznam se s výjimečnými skatery, cyklisty
a závodními letci napříč LEGO City a pak se stav v Treadově dílně,
kde na tebe čekají všemožné rébusy. A taky si určitě nezapomeň
přečíst Treadův legrační komiks. Protože Tread vždycky vítězí!

159 Kč
cena KMČ

48 Klu b mladých čtenářů Albatros

původní cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 280 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let
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