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Zdravím vás v novém školním
roce, ve kterém rozhodně nebude
o zábavu nouze! Připravili jsme
pro vás totiž spoustu novinek.
Té první jste si možná už všimli. A pokud ne, tak se zase vraťte na titulní stranu!
Ano, náš knižní klub se nově pyšní jménem
BOOKNI SI!
Všichni, kdo se rádi pobaví, budou mít určitě radost. V tomto katalogu na vás totiž čekají hned
tři vtipy od našich čtenářů! Že také znáte nějaký
ten vtípek a chtěli byste se o něj s námi podělit? Pak rychle nalistujte stranu 35, kde se
nejen zasmějete, ale dozvíte se i, kam můžete vtipy zasílat.
Pozor, pozor! Je tady další velká výzva! Pro školní rok 2018/2019 hledáme nové blogery
a booktubery. Kdo rád čte a k tomu píše recenze nebo točí videa, ten by rozhodně neměl přeskočit stranu 22.
Že si ještě nemáte kam zapsat rozvrh hodin? Pak nezoufejte! Ke každé objednávce od nás získáte jako dárek krásný rozvrh hodin s ilustracemi Tomáše Chluda.
A nechybí ani pozvánka na další ročník oblíbeného knižního festivalu Bookni si! nebo soutěž
o skvělé ceny.
Tak co, těšíte se? Já rozhodně ano! Další školní rok bude totiž opět plný zábavy a hlavně našlapaný těmi nejlepšími knihami.

HOLKY A
KLUCI!

Krásný podzim plný radosti
(nejen) ze čtení vám přeje

DENISA LÍKAŘOVÁ manažerka Knižního klubu MF

VYBAV SE NA ŠKOLNÍ ROK! ROZVRH HODIN K OBJEDNÁVCE ZDARMA!
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Sem si zapiš to, co tě v katalogu oslovilo nejvíc:
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ROZV R H H O D IN

Zábavná série oceněná řadou cen

DVOJČATA NA BITEVNÍM POLI
Geoff Rodkey

Dvanáctiletá dvojčata Klaudie a Denis si jsou podobná jako vejce vejci. To hlavní, co je však spojuje, není vzhled, ale odhodlání
vyhrát válku, která mezi nimi nedávno propukla. Jejich prvotní
malicherná rozepře započatá ve školní jídelně totiž nečekaně přeroste
v něco mnohem většího, co přesáhne
až do virtuálního světa online her.
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Pro děti od 8 let, váz., 224 stran,
140 x 210 mm, běžná cena: 249 Kč
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Varování: nebezpečně vtipná kniha

UŽ Z TĚCH RODIČŮ ŠÍLÍM
Pete Johnson

Když Louisův otec přijde o práci a stane se z něj muž v domácnosti, Louisův
život se obrátí vzhůru nohama. Neustále bojuje
s všudypřítomnými vzkazy, aby si uklidil pokoj. A to
není všechno – ve škole má jeden průšvih
za druhým, hned po prvním rande dostane
kopačky, a navíc se znemožní v televizním
pořadu, který má odstartovat jeho vysněnou kariéru komika.

JEŠTnĚější !
legrač

OBJEDNEJ SI I OSTATNÍ DÍLY!

JAK SI VYCVIČIT RODIČE
MÍ PRAŠTĚNÍ RODIČE

Louisi, odnášej hrnky do kuchyně. Nenechávej je na parapetu, abych je odnesl já.

„Já mám taky všude po pokoji vzkazy od táty,“ zakvílel
můj prťavý bráška Elliot. „Připadá mi, že už to snad
ani není můj pokoj.“
Máma se dříve často zastavila u mě v pokoji, aby
mi ho uklidila. A mně to nikdy nevadilo. Naopak
jsem ji s radostí nechal, aby mi ho vygruntovala,
kdykoli chtěla.
Ale pak přišel táta o práci a mámě nabídli místo realitní makléřky na plný úvazek. Takže se naši rozhodli,
že si vymění role.
Tohle je tátův první den muže v domácnosti. No,
začal fakt příšerně. Věříš, milý deníčku, že se ani neobtěžoval odnést moje špinavé hrnky dolů do kuchyně?
Tomu říkám lenost. Jen bloumal nasupeně po domě
a všude lepil arogantní vzkazy.
„Když jsem uviděl svůj pokoj, šíleně jsem se naštval,“ postěžoval si Elliot. „Utíkal jsem dolů a vykřikl:
,Tati, chováš se jako kápo!‘ “
„Kecáš!“
„No, chtěl jsem to udělat, ale pak mě napadlo, že
radši počkám na tebe!“
Přikývl jsem a poznamenal: „Taková šikana by určitě poškodila naše citlivý mladý duše. Táta měl fakt
kliku, že jsem nezavolal na Linku bezpečí. Ale musí
s tím přestat: a přestane – až si uklidím pokoj.“

Táta se chová jako kápo
Pondělí 18. listopadu

16:30
Můj pokoj napadly vzkazy na žlutých lístečcích. A jsou
děsně neomalené, například…
Louisi, proč bych ti měl dneska stlát postel?
Jak dlouho by ti trvalo, kdybys to udělal
sám?
Louisi, nenechávej na zemi všechen ten nepořádek, abych ho uklidil, udělej to sám.
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Pro děti od 8 let, váz., 208 stran,
130 x 200 mm, běžná cena: 259 Kč

Uz z tech rodicu blok v5.indd 9
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03/07/18 13:01

Cena
pro tebe

210 Kč
03/07/18 13:01

S kamarády Milesem a Nilesem tě čeká kopec zábavy!

DĚSNÁ DVOJKA DĚLÁ PSÍ KUSY
Mac Barnett a Jory John

Miles a Niles se konečně dočkali prázdnin! Co potká Děsnou dvojku
během fórkaření v zívákovských lesích? A dokážou si zachovat chladnou hlavu, i když se střetnou s ředitelovým synkem Joshem? Dvojitá
porce zábavy zaručena, to slibujeme na svou fórkařskou čest!

Pro děti od 8 let, váz., 244 stran,
150 x 200 mm, běžná cena: 279 Kč
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Cena
pro tebe

230 Kč

OBJEDNEJ
SI I OSTATNÍ
DÍLY!
Stačí, když vybranou knihu
připíšeš do své objednávky.

Cena
pro tebe

180 Kč

za díl
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Seznam se s dalším z party kurážných štěňat!

ŠPEKÁČKOVA PSÍ AKADEMIE:
PIP A PŘÁTELSKÁ PACKA
Gill Lewisová
Pip je labrador, který touží pracovat jako asistenční pes, protože by
chtěl pomáhat a usnadňovat život postiženým lidem. A také se na něj
usměje štěstí, protože dostane příležitost seznámit se s Kájou, holčičkou
na vozíčku. Pokud úspěšně projde výcvikem, stane se jeho paničkou.
Ale bude se jí Pip líbit? A podaří se mu konečně přestat prohánět každý
míček, který vidí?

ŤAPKU NA TO!

Cena
pro tebe

Pro děti od 6 let, váz., 128 stran,
130 x 190 mm, běžná cena: 199 Kč

OBJEDNEJ SI I OSTATNÍ DÍLY!
64

Stačí, když vybranou knihu
připíšeš do své objednávky.

Cena
pro tebe

160 Kč

180 Kč

za díl

Kámošky na život a na smrt opět v akci!

KÁJA A OLIVA

VYCHOVÁVAJÍ CHŮVU
Annie Barrowsová

Poplach! Oliva právě zjistila, že ji rodiče nechávají na celé odpoledne v péči Hany, její otravné starší sestry. Co si počne? Má si radši
vyrobit provazový žebřík a utéct oknem? Oliva potřebuje kus provazu, skrýš, ale ze všeho nejvíc potřebuje Káju. Když jsou totiž spolu,
dokážou si i se špatnou chůvou v patách užít spoustu legrace.
„Cože je tam?“ zeptala se Kája, když ote-

ŮŽO
DOBRODR
A ZÁBAVA

vřela dveře. Četla si. Četla opravdu tlustou
knihu s dlouhatánskými slovy na obálce,
což Oliva nemohla vystát. Stačilo, když byla
dlouhatánská slova v knize.
„Sopka!“ zaječela Oliva. „Pojď!“
Kája se podívala na svou knihu.
Oliva obrátila oči v sloup. „Kájo! Je to
přírodní katastrofa! Musíš být u toho!“
„Tak jo,“ souhlasila Kája. Odložila knihu.
„Ale ta kniha je dobrá.“
„Někdy jsi fakt divná,“ opáčila Oliva.
„Pojď!“
Obě dívky se rozběhly zpátky k domu
Žofky V. Už tam byl Leo a Žofka S. a Prérie
a její bratříček Izajáš.
Když Oliva doběhla na dvorek, plácla sebou na trávu. „Zemětřesení!“ vykřikla.
Sopky přece způsobují taky zemětřesení.

18

Cena
Pro děti od 6 let, váz., 128 stran,
140 x 190 mm, běžná cena: 199 Kč pro tebe

BLOK.indd 18
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155 Kč

MÁŠ UŽ OSTATNÍ DÍLY?
Stačí, když vybranou
knihu připíšeš do své
objednávky.

Cena
pro tebe

180 Kč
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Postav se strachu čelem!

STRACHOPEDIE

Julie Winterbottomová

Seznam se s příšerami, poznej smrtící
hady, děsivé pavouky i australský
strom, kterému je
lepší se obloukem vyhnout. Dozvíš se taky,
jak co nejlépe postrašit druhé. Nauč se
napsat duchařský příběh, uspořádat
seanci nebo vyrobit falešnou krev.

UŽ SE BOJÍŠ?

!
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Cena pro tebe
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Pro děti od 8 let, brož., 224 stran,
165 x 213 mm, běžná cena: 249 Kč

195 Kč

Čtení, co ti nedá spát!

PŮLMINUTOVÉ HORORY
Kolektiv autorů

Ponoř se do těch nejkratších a nejděsivějších příběhů, jaké kdy byly napsány. Jedinečný soubor povídek od proslulých spisovatelů a ilustrátorů, jako
je Lemony Snicket, Brian Selznick, James Patterson, Brett Helquist, Margaret
Atwoodová, Neil Gaiman a řady dalších! Někdy jde pouze o hororové scény,
jindy kratičký příběh. Od vtipných a odlehčených přes groteskní i tajemné
až po opravdu morbidní!

nos zpod
íš
rč
st
vy
ne
y
d
k
ni
už
ná
Mož

Pro děti od 7 let, váz., 152 stran,
130 × 200 mm, běžná cena: 199 Kč

peřiny!

MŮŽEŠ ŘEP
ČÍST NAČKU!
SKÁ

160 Kč

Cena
pro tebe

Nikalas Catlow, David Sinden

Knihu jsem si k recenzi vybral
proto, že se mi líbila (to dá rozum!),
a vlastně taky proto, že má tak legrační
jméno. Trochu praštěné texty doprovází
množství černobílých obrázků. Nejvíc mě
zaujaly psychologické pokusy z části „Otravování s knížkou“: Například vždycky, když někdo promluví, knihu prudce zaklapněte
a zvolejte „Tak takhle to tedy je!“. Tuto knihu rozhodně oceníte,
když máte dlouhou chvíli a chcete se něčím zabavit! Mně
pomohla probojovat se minulou nemocí.

Michal Pilin

ZŠ Kouzeln

g
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MINIRECENZE

TUHLE KNIHU NEJEZ

259

Napínavá česká fantasy!

JOSEFÍNA A BYTOSTI
Lucie Kaletová

Dívka s neobvyklými schopnostmi se objevuje
ve strašidelném příběhu, v němž ožívají legendy starých Slovanů… Ve světě malé
Josefíny Slámové není nic nemožné –
duše stromů běžně hovoří, po lese se
procházejí smradlaví obři a duchové
z devátého století se objevují na ulici.
Bojíš se, nebo máš chuť prožít s Josefínou neuvěřitelný příběh?

Y
LEGEND JÍ
OŽÍVA

1
JSEM SLON BEZ CHOBOTU.

1

TAJNOSTI V RODINĚ.
POSTAVA V DLOUHÉM PLÁŠTI.

JSEM SLON BEZ CHOBOTU.
TAJNOSTI V RODINĚ.
POSTAVA V DLOUHÉM PLÁŠTI.

Máma mi něco tají.
Nejspíš to dělá celý můj život, ale nikdy při tom
nebyla tak
nešikovná jako dnes. Nesla jsem jí čaj jako každý
večer, když
opravuje písemky. Myslím, že ten můj čaj nemá
moc ráda, ale
vždycky ho vypije, aby mi udělala radost. Mívá
po něm růžové
tváře, což pokládám za dobré znamení, jinak
totiž bývá strašně bledá. Ale když se nekontroluje, občas se při
pití zašklebí.
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Jahodník, lípa a kopřiva jsou v pohodě. Tu blbou
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dělá
•
dubová kůra.
13
Dobře ví, že jí ho nosím vždycky kolem osmé. Má
ráda pravidelnost. Když jsem dnes večer nohou rozkopla
dveře a vkročila
s tácem
na_sazba_140x210.indd
13 do pokoje, honem shrnula všechno ze stolu do zásuvky
17.3.2017 15:46:37
a přibouchla ji tak rychle, že si přiskřípla prst.

Pro děti od 10 let, váz., 392 stran,
13
140 x 210 mm,
běžná cena: 349 Kč

„Ukaž mi to,“ vyzvala jsem ji, když sykla bolestí.
Dala si prst
do pusy a zatvářila se odmítavě.
„Nic to není, jen prostě už pro dnešek končím.
Jsem nějak
unavená, už ani nevnímám, co čtu.“
„To se mi nad fyzikou stává běžně. Unaví mě víc
než maraton.“
„Nojo, holka, po nás teda moc nejsi,“ vzdychla.
„A po kom teda jsem?“
„Těžko říct,“ uhnula očima.
Všechny babičky a dědové z otcovy i matčiny
strany nejmíň
tři pokolení zpátky byli akademici. To je samý
profesor, JUDr.,
MUDr., pudr. Ze mě naši moc radost nemají.
Pro mě jsou odmocniny, integrály, aminokyseliny nebo Archim
edův zákon
na jedno brdo. Asi jako instantní polívka v pytlíku,
ze které
cítím pachuť umělých přísad a po které mi bývá
vždycky špatně. Nikdo nechápe, jak jsem se mohla tak nepovés
t. Já to taky
nechápu. Cítím se v naší rodině trapně. Je to stejné
jako se narodit v rodině kachen bez plovacích blan. V
rybí rodině bez
žaber. Ve famílii slonů bez chobotu.
Zajímají mě kytky. Byliny. A ráda čtu. Vlastně i
zkouším psát,
někdy mě napadají verše, úplně samy od sebe.
Verše prostě
létají ve vzduchu, už hotové a dokonalé. Já natáhnu
nějakou
neviditelnou ruku ve své mysli a chytím si je.
Baví mě to. Myslím, že je to zázrak. Ale to je na
naše akademické poměry trochu málo. V matice, fyzice a
chemii, v našich
rodinných sportech, proplouvám pěkně u dna.
Až mi někdo
v té školní nádrži vytáhne špunt, možná mě to vcucne
o level níž.
A to pak mojí matce nepomůže žádný čaj, nejspíš
se zhroutí.
A můj táta bude v laborce trávit ještě víc nocí
než teď. Bude
radši koukat, jak mu krystalizují roztoky ve zkumav
kách než
na mě. Toho se bojím. O sebe ani ne, ale o ně.

josefina_sazba_140x210.indd 14
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Cena
pro tebe

280 Kč
17.3.2017 15:46:37

Pomoz Sofii odhalit tajemnou minulost!

VLČÍ PRINCEZNA
Cathryn Constableová

Sofie, která je na světě úplně sama, se jednoho dne ocitne
v zimním království princezny Anny. Palác je jí vzdáleně povědomý a začíná proto vzpomínat na ztracené dětství. Z toho, co
nakonec objeví, jí běhá mráz po zádech. Je princezna Anna tou,
za kterou se vydává? A proč Sofii tak
přitahují bílí vlci?

0%
OČI 10HNEŠ
NEODTR

Pro děti od 9 let, váz., 272 stran,
130 x 200 mm, běžná cena: 259 Kč

POZOR!
VLCI
JÍ!
PŘICHÁZE

Cena
pro tebe

210 Kč
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Popadni pastelky a vybarvi si celý svět!

ATLAS ROSTLIN A ZVÍŘAT
Omalovánky

Tento atlas tě vezme na poučnou, ale hlavně zábavnou cestu kolem
světa. Zvířata a rostliny se neřídí státními hranicemi, které si stanovili lidé. Některé druhy se nacházejí na rozsáhlých územích, zatímco
jiné se vyskytují jen na jediném ostrůvku. Přesvědč se sám!
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R
BA
VY
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MAPA SVĚTA
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poušt ě
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Z

Í
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E
L

ANTARKTIDA
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Pro děti od 5 let, brož.,
48 stran, 285 x 400 mm,
běžná cena: 299 Kč

Připrav se, jedééém !
Cena
pro tebe

240 Kč

Staň se velitelem výpravy a spočítej všechna zvířata!

VELIKÉ SČÍTÁNÍ ZVÍŘAT
Doktor T. Axonomie a doktorka E. Kologie se vypravili na misi,
během které mají spočítat zvířata v různých částech světa. Vydej se
s nimi za dobrodružstvím na africké savany, prozkoumej peruánskou
džungli a potop se na mořské dno. Tak co, pomůžeš jim?

Zvířecí matematika

Pro děti od 5 let, brož., 48 stran,
285 x 400 mm, běžná cena: 299 Kč

JEDNA
DVA, T ,
Ř I!

Cena
pro tebe

240 Kč
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Oblíbený dívčí deník s opravdovým zámečkem

MŮJ TAJNÝ DENÍK 2
Tohle není jen tajný deník, ale mnohem
víc. Co se v něm všechno skrývá? Stránky,
na které si můžeš zapisovat, co se ti líbí,
o čem sníš, z čeho máš radost i co ti dělá starosti.
Rady z oblasti módy a kosmetiky. Testy, díky nimž se
líp poznáš. Je to zkrátka osobní deník na ty nejdůležitější zážitky, na které nechceš
zapomenout.

PSST!
100% Í!
HOLČIČ

Kniha podle tvých představ

14

Pro děti od 8 let, krouž., 144 stran,
170 x 200 mm, běžná cena: 279 Kč

Cena
pro tebe

220 Kč

S Titeufem otevřeně o lásce a dospívání

TITEUFOVA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
ZEP a Hélée Brullerová

Prožij s Titeufem jeho trápení s první láskou
a dospíváním. Překonej s ním všechny nástrahy,
které mu přináší splašené hormony, a ještě se
u toho královsky pobav. O vtípky v „titeufovském“ stylu totiž nebude nouze ani tentokrát.

HAHA! Á
M
TITEUF U!
HOLK
Pro děti od 8 let,
váz., 96 stran,
165 x 200 mm,
běžná cena: 229 Kč

Cena
pro tebe

180 Kč

Ladislav Špaček

Kniha se mi velice líbila.
Dozvěděla jsem se díky ní
spoustu věcí o etiketě, třeba proč by se
měl šedý oblek nosit jen ve dne. V knize
jsou hezké barevné ilustrace. A o co
v ní vlastně jde? Tereza se na internetu
Zuzana Má
lková
seznámí s klukem Nikem a spolu proZŠ Krucem
b
urk
žívají spoustu zážitků, výlet na jachtě,
návštěvu rodičů Terezy, ale třeba i rozchod. Vždy Tereze poradí kamarádky na
chatu. Kniha určitě stojí za přečtení. Je zajímavá a spíš pro holky. :)

MINIRECENZE

TEREZA - ETIKETA PRO DÍVKY

25
15

Kniha, která ti otevře oči a poučí tě o ekologii!

NESPLACHUJ!

Richard a Mary Plattovi

Tato kniha pojednává velice zábavnou
formou o tom, jak se od dávné historie až
po současnost využívalo a využívá (nejen)
zvířecího trusu. Prohlédni si dinosauří výkaly
a zjisti, jak astronauti recyklují moč. Zacpi si
nos a pusť se do čtení: stoky odkrývají svá páchnoucí
tajemství!

ZACPAT!
NOSY

16

Pro děti od 9 let, váz., 48 stran,
230 x 260 mm, běžná cena: 219 Kč

HURÁ NA ZÁCHOD!

Cena
pro tebe

175 Kč

Jedinečná encyklopedie pro obdivovatele dinosaurů

NEZNÁMÍ DINOSAUŘI
Vladimír Socha

Dinosauři žili na naší planetě více než 160
milionů let a vystřídala se jich tady velmi
pestrá škála. I proto vědci stále objevují
fosilní pozůstatky dosud neznámých
druhů. Tato nádherně ilustrovaná
původní česká encyklopedie
tě seznámí s celkem 40
zástupci málo známých dinosaurů!
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Pro děti od 10 let, váz., 112 stran,
230 x 168 mm, běžná cena: 299 Kč

!
Cena
pro tebe

240 Kč
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Proč jezdit do Afriky, když safari můžeš mít doma?

PAPÍROVÉ SAFARI
Vystřihni a slož si celkem 14 zvířat z africké savany a postav
je mezi akáciové keře a další rostliny. Jako bonus navíc získáš
i společenskou hru! Zvládneš co nejrychleji dovést lva, slona,
gazelu, tygra a ostatní k vodnímu zdroji?

POZOR!
TYGR

18

Pro děti od 5 let, brož., 64 stran,
210 x 297 mm, běžná cena: 249 Kč

Přehledné návody a šablony

Cena
pro tebe

195 Kč

Staň se mistrem zoologem!

ZVÍŘATA
Deskové hry

Madeleine Denyová

Zahraj si některou z osmi deskových her a překvap rodiče, kolik
toho víš o zvířatech. Podaří se ti zachránit ohrožené nosorožce,
nebo radši doprovodíš ptáky na jejich cestě do teplých krajin?
Nezapomeň ke hře pozvat
i partu kamarádů, ať je
větší sranda!

Nosorožec na obzoru!

R
HE
8 ATECH!
O ZVÍ

Pro děti od 7 let, váz., 16 stran,
245 x 325 mm, běžná cena: 399 Kč

Cena
pro tebe

Ř

320 Kč
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Poznej svoje kosti a nauč se složit lidské tělo

LIDSKÉ TĚLO
Slož si puzzle ve tvaru lidského těla a pořádně si zablbni!
Jak je možné, že hýbeme rukama a nohama, koulíme
očima a nepočůráme se smíchy? Kde se bere škytavka?
A který orgán funguje jako nafukovací balonek? Poznej
své tělo od hlavy až k patě!

js
Hlavně se nepočůre

míchy!

TĚLO
É
K
DS
LI
AŽ
VY
LA
OD H ATĚ!
KP
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Pro děti od 5 let, box 265 × 240 x 35 mm
+ brožurka + komponenty, běžná cena: 399 Kč

Cena
pro tebe

320 Kč

Desítky experimentů, které tě chytnou a nepustí!

VĚDA, TO JE BRNKAČKA!

Chceš se stát vědcem? Je to snadné! Nepotřebuješ k tomu
zkumavky přetékající různobarevnými tekutinami, spletité
hadičky přístrojů ani speciální laboratoř. Tahle knížka ti ukáže,
jak si vystačit s málem, a přesto dokázat velké věci. Přesvědč se
na vlastní kůži, že je věda brnkačka!

ODHAL
V SOBĚ !
VĚDÁTORA

Pro děti od 8 let, brož., 96 stran,
195 x 250 mm, běžná cena: 239 Kč

VĚDA NÁS BAVÍ!

Cena
pro tebe

190 Kč
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Ň
A
T
S
E EM
S
Y
I T KTOR
REDA ALOGU!
KAT
HLEDÁME BLOGERY A BOOKTUBERY
ktorem,

Chceš si vyzkoušet, jaké je být reda
Baví tě číst, psát články nebo natáčet videa?
t knihy ZDARMA?
poznat svět knižního nakladatelství a dostáva

POTOM HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!

torských míst pro děti ve věku 6–15 let.
Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 20 redak
čtou a své názory na knihy chtějí sdělovat
Je to jedinečná příležitost pro všechny, kdo rádi
i někomu jinému než jen čtenářskému deníku.

A CO VŠECHNO TĚ ČEKÁ?

• 4x za školní rok balíček knih zdarma
(vybereš si jednu z nich a představíš ji v recenzi)
• Tvé příspěvky budou publikovány
• Den s nakladatelstvím Mladá fronta
)
• Pozvánky na naše akce (křty, besedy a autogramiády
Pokud by tě práce bavila, pošli nám krátký článek (pokud chceš být blogerem) nebo video
(pokud chceš být booktuberem), ve kterém představíš knihu, kterou jsi právě přečetl/a.
Napiš nám také, proč bychom měli vybrat právě tebe. A nezapomeň připsat všechny kontaktní
údaje včetně svého věku a názvu školy a poslat nám svou fotografii.

POZOR! PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 21. 9. 2018, TAK AŤ TO NEPROŠVIHNEŠ!
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Ze všech přihlášek vybereme 20 z vás, se kterými budeme v tomto školním roce spolupracovat.
Dej nám o sobě vědět na e-mail registraceklub@mf.cz nebo na adresu Knižní klub Mladé fronty,
Mezi Vodami 1952/9, Praha 4 – Modřany, 143 00.

DEN S NAKLADATELSTVÍM MLADÁ FRONTA
naši úžasní
Dne 21. června 2018 nás v Mladé frontě navštívili
ž recenblogeři, blogerky, booktubeři a booktuberky, jejich
kůži si
ní
vlast
Na
8.
/201
2017
rok
í
ze nás bavily celý školn
katalogu
ího
knižn
u
tvorb
ků,
grafi
a
vyzkoušeli práci redaktorů
jeme
Děku
ně.
kantý
ní
firem
ve
ě
oběd
a pochutnali si s námi na
!
všem za milou společnost

TOHLE ÍT
AŽ
MŮŽEŠ Z !
I TY

JAKÉ BYLO BÝT BLOGEREM ČI BOOKTUBEREM?

ALŽBĚTA
SCHEJBALOVÁ

HAŠTAL ORT

„S Mladou frontou se mi
pracovalo dobře, bavilo mě
číst knížky a vidět se v katalozích. Také mě bavila akce,
kam jsme mohli se školou.
Bylo to fajn a moc jsem si
to užila.“

„Bavilo mě čtení knížek, psaní a těšení se na další balíček.
Mám nějaké nápady a tady
konečně přišla možnost si je
trošku vybít.“

VERONIKA
DYTRYCHOVÁ

„Bylo to hrozně super a moc
mě to bavilo. Často jsem se ani
nemohla rozhodnout, na kterou
knihu recenzi napíšu. :) Vždy
jsem se hrozně moc těšila na
další balíček a moc mě bavilo
knížky nejen číst, ale i psát
recenze, protože mi to přijde
jako super příležitost motivovat
ke čtení i ostatní lidi.“
„Moc se mi líbilo, že jsem
mohla své pocity z knížek
sdělit a doporučit někomu
dalšímu.“

LUCIE EMA KŘÍTKOVÁ
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Výcvik pejska krok za krokem

MŮJ PRVNÍ PEJSEK
Dawn Batesová

Knížka přináší 35 skvělých aktivit, díky kterým se z tebe a tvého
pejska stanou nejlepší přátelé i kamarádi na hraní. Dozvíš se, jak
se o pejska dobře starat – ať už jde o pravidelný pohyb, krmení
nebo bezpečnost na procházkách. Díky téhle knížce porozumíš
řeči psího těla a pomůžeš mu, aby se uměl chovat ve společnosti
ostatních psů i lidí. A to není zdaleka vše, v knížce najdeš nápady
na hry, které spolu můžete hrát, jako třeba psí fotbal, přetahovanou nebo schovávání hraček.

Pro děti od 7 let, brož., 128 stran,
208 x 276 mm, běžná cena: 299 Kč

RAZADY
NÍ
PLACE

K NE

Cena
pro tebe

240 Kč

MINIRECENZE
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ČAS DLUHŮ

Kamil Kavka

Víte něco o penězích? Pokud
ne, tak tahle knížka je přesně
pro vás. Teda i pro mě – doteď jsem
všechny peníze, které jsem kdy dostal,
hnedka pěkně utratil… Takže odteď
začínám šetřit! :) Pěkné ilustrace od
Richarda Svitalského vás provedou
vtipně až do konce knihy. O penězích zjistíte všechno – od rodinného
rozpočtu až po sociální dávky. Nejlepší kapitoly byly Rodinný rozpočet, Pojištění, Půjčka a Upomínka dluhu. Pěkné Počtení!

Štěpán Dols
ZŠ Třešť

ký

Skvělá knížka pro všechny milovníky psů!

PES, MÁ LÁSKA

Omalovánky a citáty o psech
Štěkají, vrtí ocáskem, dovádějí a můžou se
přetrhnout, aby nám udělali radost. Už víš,
o kom je řeč? Hlavními hrdiny této nádherné
knihy omalovánek jsou naši čtyřnozí kamarádi.
Obrázky, které přímo vybízejí k vymalování,
doprovázejí slavné citáty o psech, které potěší
nejen tebe, ale i maminku nebo sourozence.
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,
upřímný, nelže
džentlmen. Je
„Pes jemyslí
myslí na
nebalamutí, nezrazuje, je štědrý,
na
ý,
dr
ště
je
je,
zrazu
nebalamutí, ne
druhé a důvěřuje jim.“ druhé a důvěřuje jim.“
„Pes je džentlmen. Je
nelže,
k Twain
Marupřímný,
Marknebalamutí,
Twain nezrazuje, je štědrý, myslí na
druhé a důvěřuje jim.“
Mark Twain
osná
í nemoc nepřen
„Vděčnost je ps
.“
člověka
Antoine Bernheim

na

e psí nemoc nepřenosná na
člověka.“„Vděčnost je psí nemoc nepřenosná na
Antoine Bernheim
Pro děti od 6 let, váz.,
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psí hlavy, běžná cena: 249 Kč
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PRASÁTKO LANÝŽ
Pes ma laska

blok v2.indd
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Helen Petersová

Protože mám ráda zvířátka,
vybrala jsem si knížku Prasátko
Lanýž. V knížce je hezky popsán život
na farmě, kde bydlí holčička Jasmína se
svým bratrem Manem, rodiči veterináři
a spoustou zvířátek. Knížka je napínavá,
Tereza Hav
protože Jasmína z jedné farmy tajně vezme zesláblé selátko, přinese
líčkov
ZŠ Hudlice á
si ho domů a dlouhou nevíme, jestli se jí ho vůbec podaří zachránit.
Jak to dopadne, vám neřeknu, abyste byli napnutí. Knížka se mi líbila
a kamarádům bych ji určitě doporučila!

MINIRECENZE
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Antoine Bernheim
64 stran, 228 x 210 mm, ve tvaru

HA F !
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Dobrodružné výpravy do všech koutů světa

ČEŠTÍ CESTOVATELÉ
Jana Jůzlová

My Češi nejsme národem proslulých mořeplavců, přesto v našich
dějinách nalezneme pozoruhodné osobnosti, které se nebály vypravit do neznáma v dobách, kdy cestování zdaleka nebylo tak snadné
jako dnes. Vydej se spolu s námi na dobrodružnou výpravu do všech
koutů světa. Dozvíš se, kdo vytvořil první pořádnou mapu Amazonky,
kdo objevil prameny řek Eufratu a Tigridu a mnoho dalšího!

Ilustroval Jiří Fixl
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Pro děti od 8 let, váz., 88 stran,
190 x 245 mm, běžná cena: 349 Kč

Doporučujeme pro 3. třídu !
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A potom, že lež nemá krátké nohy!

HLOUPEŽNÍCI
Miloš Kratochvíl

Matyáš Pazdera se bojí tatínkovi přiznat
pravdu, a tak mu zalže. Netuší, že jedna
lež jej automaticky začlení do party tří
pidikluků, kteří si říkají Hloupežníci
a nedělají nic jiného, než že lžou. Ještě
je však čas všechno napravit a této
nepříjemné party se zbavit.

ZN Á Š
Y?
K
Í
T
O
B
O
R

Datel v Matyášově hlavě znovu zabušil. Začalo
to být nahnuté. A ještě víc, když otec vyšel na zahradu. Za chvilku byl zpátky.
„Kde je robotík, co stál v konvalinkách?“
„Nevím,“ zalhal Matyáš.
Otočil se k oknu, aby se nemusel dívat tátovi do očí. Tak je

Doporučujeme pro 3. třídu !

lhaní lehčí.
„Matyáši, byl to robotík, co
hlídal, abys mluvil slušně!“
řekl tatínek přísně. „Teď je
pryč a ty o tom nic nevíš?
Není to divné?“
Právě toho se Matyáš bál.
Díval se z okna a zahlédl
ve vedlejší zahradě pana Havlíka, jak nasazuje Rejpalovi na

Pro děti od 6 let, váz., 88 stran,
165 x 210 mm, běžná cena: 219 Kč

hlavu místo uražené čepice kornout
z plastové láhve. Mračil se při tom a něco mumlal.
Matyáš dostal nápad, jak se zachránit.

Cena
pro tebe

175 Kč

KE18KNIZE NABÍZÍME I METODIKU: „ČTENÍ S POROZUMĚNÍM A HLASITÉ ČTENÍ S VÝRAZEM.“
ŠKOLÁM NABÍZÍME METODIKY I K DALŠÍM TITULŮM
S NÁSLEDUJÍCÍM ZAMĚŘENÍM:
I.Březinová: Danda má hlad - metodika: „První čtení“
I.Březinová: Lucka Luciperka - metodika: „Aktivity a pracovní listy k prvnímu
a druhému čtení"
D. Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat - metodika: „Druhé čtení“
J. Černý, J. Jůzlová: Světoví Češi - metodika: „Práce s populárně-naučnými texty"

VYTVOŘTE OBJEDNÁVKU S MIN. POČTEM 20 KNIH NA IČO ŠKOLY
A ZÍSKEJTE METODIKU ZDARMA!
STAČÍ PŘIPSAT POZNÁMKU K OBJEDNÁVCE.
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Zahraj si na malíře!

BAREVNÁ
TERAPIE

Antistresové omalovánky
Barva je mocná čarodějka. Dokáže ovlivnit náladu a vyvolat silné
vzpomínky. V těchto omalovánkách si můžeš vybarvit zvířátka,
rostliny, výjevy z přírody i běžného života a jako mávnutím
kouzelného proutku se ocitnout
v naprosto odlišném světě.

Relax zaručen!
Pro děti od 8 let,
brož., 128 stran,
208 x 297 mm,
běžná cena: 349 Kč

II
FA N T A Z E
SE M E Z U !
O
N E KL A D

Cena pro tebe

275 Kč

xx
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Nápady, které pohltí všechny tvořivé šikulky

ŠIKULKA

Vyšívání, šití a pletení krok za krokem
Jane Bullová
Ušij si panenku nebo medvídka, květiny
a klíčenky z plsti nebo si třeba vyrob oblíbenou pletenou hračku. V téhle knížce
najdeš celou řadu jednoduchých
a inspirativních nápadů, díky kterým
se naučíš šít, plést či vyšívat. Součástí knížky
jsou přehledné návody, konkrétní předlohy
a fotografie jednotlivých postupů, díky kterým
bude práce ještě snadnější.

Vyrob dárky sobě i o
statn

Pro děti od 6 let, váz., 63 stran,
220 x 280 mm, běžná cena: 219 Kč

NÉ
PŘEHLEDDY
NÁVO

Cena
pro tebe

175 Kč

ím !
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Jedinečná obrazová kniha pro malé i velké milovníky zbraní a střelby!

VZDUCH JAKO STŘELIVINA
Historie vývoje vzduchových zbraní
Petr Rehák

Určitě už sis někdy vystřelil ze vzduchovky, nějaké kuličkovky nebo třeba
aspoň z nerfky. Ale už jsi někdy přemýšlel nad tím, kde se vlastně takovéhle zbraně vzaly, jak fungují a k čemu všemu se dají použít? Odpovědi najdeš v této knize plné krásných fotografií a názorných ilustrací.
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MINIRECENZE

Pro milovníky střelby od 8 let, váz.,
272 stran, 165 x 235 mm, běžná cena: 349 Kč
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P IF
PA F

ZAMÍŘIT A PAL!

a 17. století.
Vzduc
se v tomto případě navíjí
nikoliv řetízek, ale pružný
Nápad si dal patentovat
kovový pásek.
Ing. George Norman z firmy
The Birgmingham Small
Arms Co. Ltd v roce 1912.

Obr. 30 a

40 | Vzduch
30 astřelivina
Obr.jako
h jako střeli
40 | Vzduc

u.
z Birmingham
firmy Parker
hová pistole
& Valuers)
Auctioneers
(Foto Southams

Cena
pro tebe

280 Kč

OCELOVÁ KŘÍDLA

Adrian Barbu, Jiří Šitler
Taky jste vždycky měli chuť přečíst
si pořádnou dobrodružnou knížku
a ale nechtělo se vám číst dlouho? Tak to
vás
Ocelová křídla, příběh z druhé světové války,
určitě nezklamou. Ty chvíle, co s tímhle komiksem zažijete, jsou
prostě jedinečné. Na mě knížka hodně zapůsobila. Měl jsem ji přečtenou během chvíle, protože jsem se do ní zakousl a četl a četl a četl. Nejvíc
mě na ní fascinuje, jak autoři dokázali shrnout do tak krátkého textu tolik
zajímavých věcí. A ještě jedno skvělé překvapení: knížka je napsaná podle
reálného příběhu čtyř kamarádů, pilotů, kteří se vyznamenali v bitvě
o Británii.

Haštal Ort

ZŠ U Lesa,
Nový Bor

Postav si armádu!

VOJÁČCI

LEGIONÁŘI – RYTÍŘI – SAMURAJOVÉ
Pavel Kolín, Jakub Kolín
Uniformy, zbraně a vojenská zbroj patří mezi nutné vybavení
každého opravdového válečníka. Díky téhle knize poznáš, jakým
způsobem se bojovalo v určitých historických obdobích, seznámíš se s válečnickou zbrojí antických bojovníků, těžkou kovovou
výstrojí středověkých rytířů a také samurajskými brněními s jejich
netradičními zbraněmi. Součástí knihy je řada her – pexeso,
desková hra Hurá na hrad! nebo výroba vlastního praku.

P Ř IP R AV
SE N A B I T
V
VOJÁČKŮ U

Á NA HRAD!
OBSAHUJE HRU HUR

Jak vypadal středověký rytíř?
Jak už jsme si vysvětlili, středověcí rytíři se v bitvě
chránili brněním tvořeným železnými pláty. Na některé části těla jim ale stačila jen kroužková zbroj, která
byla zpočátku dokonce častější.

odklopné
hledí

přilba (šalíř)
řemdih
válečné
obouruční
kladivo

hlavice
jílec (rukojeť)

meč
náloketník

záštita
čepel

kroužková zbroj

nákoleník

palcát

hra dobyvani2.indd

8

Sestav si
obléhací stroj
z kolíčků!

bojové kladivo

železné boty

pochva na meč

válečná sekera

20

Pro děti od 7 let, brož. s chlopněmi,
64 stran, 225 x 297 mm,
běžná cena: 269 Kč

Cena
pro tebe

220 Kč
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Med, vosk a žihadla!

ZÁZRAČNÝ SVĚT VČEL
Jürgen Tautz/Diedrich Steen

Včely jsou úžasná stvoření, která umí nejen pilně pracovat a nosit
med, ale také lenošit, počítat do čtyř, v poledne si schrupnout a mít
své „nálady“. Ponořte se do úžasného světa, který vám otevře oči
a už nikdy se nebudete bát, až uslyšíte bzučení…

BZZZ
Váz., 264 stran, 130 x 210 mm, běžná cena: 329 Kč

Cena
pro tebe

260 Kč

Cena
pro tebe

195 Kč

Kdo nehoubaří, není Čech!

BÁJEČNÝ SVĚT HUB
Jiří Kamen

Kniha Báječný svět hub Jiřího Kamena je jedinečný hold
českým houbařům a jejich vášni. Tahle kniha osloví každého,
kdo houby někdy sbíral, jedl nebo o ně jen zakopl. Ze zarytého
odpůrce hub udělá vášnivého houbaře, který vyrazí do lesa
klidně o půlnoci!

32

Váz., 236 stran, 130 x 210 mm, běžná cena: 249 Kč

Nový pohled na současné metody školní výuky

K ČEMU SAMÉ JEDNIČKY

Ondřej Šteffl

Výběr z blogů věnovaných školství od ředitele společnosti Scio a zakladatele Scioškol
Ondřeje Šteffla. Jsou určeny především
rodičům a učitelům a doplněny přesvědčivými grafy, vtipnými ilustracemi i ukázkami
z vášnivých debat k jednotlivým blogům.

Ilustrace Kakalík

Připravujeme
jako e-book
Cena
pro tebe

Váz., 208 stran, 140 x 210 mm, běžná cena: 279 Kč

220 Kč

Portréty sedmi lidí – sedmi osamělých duší

CITLIVÁ MÍSTA

Anna Gavalda

Anna Gavalda empaticky líčí osudy sedmi lidí, kteří se snaží udržet
si tvář ve své zoufalé realitě, a jimž pak stačí drobná příhoda, jedna
„chvilka pravdy", jež je zasáhne na citlivém místě, aby odhodili
masku a odhalili svou zranitelnost a lidskost. Několik žen a mužů se v
těchto zlomových okamžicích svěřuje se svými nejniternějšími pocity,
samotou, bolestí ze ztráty či touhou po přátelství, ale autorčin soucit
i porozumění dá těmto těžce zkoušeným hrdinům poznat i sílu lásky
a naději.

Připravujeme
jako e-book
Váz., 208 stran, 130 x 200 mm, běžná cena: 279 Kč

Cena
pro tebe

220 Kč
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Etiketa od mistra

DĚDEČKU, UŽ CHODÍM DO ŠKOLY
Ladislav Špaček

Viktorka už chodí do první třídy, a tak zažívá
spoustu nových situací. Dědeček jí jako vždy
pomáhá a radí, jak se chovat mezi lidmi,
pěstovat si silnou vůli a rozvíjet svoje dobré
vlastnosti. Knížka je stejně jako předchozí
dva díly doplněna o CD, na kterém autor
předčítá celou knihu.

L
TŘETÍ DENÍ É
OBLÍB IE
SÉR
Viktorka
už muže
perem
Viktorka
už muže
psátpsát
perem

D D
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ní tři jedničky
s hvězdičkou,“
hrdě vysvětlovala
Viktorka. Viktorka.
„A kde
vezmeš
skutečné
pero?“sepodivoval
„Už ho přece
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Pro děti od 5 let, váz.,
104 stran + CD, 217 x 220 mm,
běžná cena: 289 Kč
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šťávy
nebo od jogurtu,“
ubrousek naubrousek
lavici a pak
ji mají
pokapanou
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mi vyprávěj
o ní, prosím,“
žadonila
Viktorka.
Posadila
se do
křesla,se do křesla,
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Jaké je to ve škole?

Cena
pro tebe

230 Kč

2-6

Časopis pro děti od dvou do šesti
let. Nabízí aktivity, které pomáhají
s rozvojem řeči a obohacováním
slovní zásoby, s rozvíjením fantazie
a kreativity či s procvičováním grafomotoriky. K tomu slouží převážně
obrázkové příběhy s minimem textů
a úkoly, které se k příběhům vztahují. Pro lepší přehlednost provázejí
jednotlivé části časopisu veselé
postavičky. Dětem pomohou se
zábavnými úkoly, jako je poznávání
barev či tvarů, a vydají se s nimi
objevovat svět.

červenec 2018

39 Kč
UVNITŘ
U
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Více na:
www.casopispuntik.cz
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Určeno mladším sourozencům

vyrábíme

LODIČKY

www.casopispun
29. 6. 2018

tik.cz

39 Kč
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Víte, proč se blondýna v obchodě plazí po zemi? Hledá nízké ceny!
(Tento vtip nám napsal Šimon z Řevnic)

Přijde kostra do hospody a řekne: „Jedno pivo a hadr!“
(Tento vtip nám napsala Terezka z Šimonovic)

p

p

Víte, co se stane, když jdou dvě blondýny proti sobě? Rozbije se zrcadlo!
(Tento vtip nám napsal Míša z Prahy)

Znáš nějaký super vtip a chceš se o něj s námi podělit?
Pošli nám ho na adresu: booknisi@mf.cz.
Nezapomeň uvést své jméno a město, ze kterého pocházíš.

35
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Pořiď si všech pět deníků Nikki Maxwellové najednou!

DENÍK MIMOŇKY 1-5 KOMPLET
R. R. Russellová

Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť, když jsi ve škole jen
o trochu oblíbenější než plíseň ve sprchách a život ti ničí proradná rivalka, která spřádá jeden ďábelský plán za druhým
a brousí si zuby na kluka tvých snů. Jako by nestačilo mít
praštěnou rodinu a otce, který se živí hubením brouků! Ještě
že jsou tu kamarádky Chloe a Zoey.

BOX ZAHRNUJE

PRVNÍCH PĚT DÍLŮ SÉRIE:

Příběhy z neslavnýho života
Příběhy neoblíbený pařičky
ězdy
Příběhy netalentovaný pop hv
slařky
Příběhy neohrabaný krasobru
Příběhy nerozumný poradkyně
je možnost „sdělovat“
Co naopak POTŘEBUJU,
svým kamarádům pomocí
svoje „myšlenky a pocity“
vlastního mobilu.

Člověk má tyhle šťavnaté
záležitosti napsat na net
na svůj BLOG, aby si to
mohly přečíst MILIONY

Pořád na to zapomínám.
Počkat! To jsem ale blbá.
ZATÍM. Ale to se může
Žádné kamarády nemám.
.
na to musím být připr avená
strašně rychle změnit a já
ruce!
S novým super mobilem v

lidí!!!

Jenom NAPROSTÁ
MIMOŇKA si může
PSÁT DENÍČEK!!!

Ale do tohohle deníčku stejn

NIKDY! ANI ZA NIC!

jaký jsem kdy v životě
To je TEN nejhorší dárek,
plnýc h plic zakř ičet:
dost ala! Měla jsem chuť z

„N epo třebuju
PIT OMOU
knížku s 288
prázdnejma
stránkama,
mami!!“

1 DÍL ZA 110 KČ

9
8

Pro děti od 8 let, 5x brož, 5 x kniha, 1600 stran,
130 x 200 mm, běžná cena: 699 Kč
d 8

denik_mimonky_zlom.ind
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ě nic psát NEBUDU.

Cena
pro tebe

16:58:09
zlom.indd 9
imonky_
2.3.2011
denik_m

550 Kč

2.3.2011 16:58:14

Soutěž pro chytré hlavičky

SOUTĚŽ
Soutěž o 10 parádních výher!

Originální výhru (ručně a s láskou vyrobenou! :)) můžeš získat, když v určený den a čas budeš mezi
prvními deseti, kteří bez jediné chybičky odpoví na našich sedm záludných otázek.
Malá nápověda: všechny odpovědi na otázky najdeš v tomto katalogu. Jdeme na to!
1. Koho Klára vidí pod postelí?
Odpověď:
2. Jaká zvířata přitahují Sofii?
Odpověď:
3. Kdo ilustroval knihu Čeští cestovatelé?
Odpověď:
y?
4. Jak se jmenuje poslední díl ze série Děsné dvojk
Odpověď:

5. Kdo má tu nejpříšernější chůvu na světě?
Odpověď:
i?
6. Jak se jmenuje hlavní hrdina knihy Hloupežníc
ení)
příjm
i
o
(Uveď jmén
Odpověď:
t v publikaci
7. Kolik deskových her o zvířatech si můžeš zahrá
Zvířata: Deskové hry?

1.–3. MÍSTO: VÁNKA
ÍK OMALO
PASTELKOVN
4.–6. MÍSTO: VÁNKA
MALO
POLŠTÁŘEK O
:
7.–10. MÍSTO K
Č
Á E
ZA JDA HADR

TERMÍNU
V SOUTĚŽNÍM
J
LE
SÍ
ZA
I
OD
ODPOVĚD
DO 23:59 H
8 OD 18:00
TE
U
23. 9. 201
I.SI/SO Z
WW.BOOKN
8
NA WEB: W
I 27. 9. 201
U ZVEŘEJNĚN
O
D
U
B
I
C
VÝHER
FKNIHY.
OK.COM/M
NA FACEBO
ODÍVEJTE
OUFEJTE A P
EZ
N
,
JE
A
R
KDO NEVYH
ODA.CZ,
W.ULENOCH
SE NA: WW
NSY
.CZ/HELEJEA
WWW.FLER

Odpověď:

Věděli jste, že…?

Obchůdek U Lenochoda
sídlí v Táboře a nabízí
kromě originálních ručních výrobků i tvoření
pro děti i dospělé?
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OBJEDNÁVKA
KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE DOSTANEŠ DÁREK

titul

cena

ks

titul

cena ks

Atlas rostlin a zvířat

240

Pes, má láska

195

Báječný svět hub

195

Půlminutové horory

160

Barevná terapie, antistres. omalovánky 275

Strachopedie

195

Citlivá místa

220

Šikulka

175

Čeští cestovatelé

280

Špekáčkova psí akademie 3

160

Dědečku, už chodím do školy

230

Titeufova sexuální výchova

180

Deník mimoňky 1.-5. komplet

550

Už z těch rodičů šílím

210

Děsná dvojka dělá psí kusy (3. díl)

230

Věda, to je brnkačka!

190

Dvojčata na bitevním poli

195

Veliké sčítání zvířat

240

Hloupežníci

175

Vlčí princezna

210

Josefína a bytosti

280

Vojáčci

220

K čemu samé jedničky

220

Vzduch jako střelivina

280

Kája a Oliva vychovávají chůvu

155

Zázračný svět včel

260

Lidské tělo

320

Zvířata deskové hry

320

Můj první pejsek

240

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Můj tajný deník 2

220

Abecedník

119

Nesplachuj!

175

Klára a bubáci

119

Neznámí dinosauři

240

Malý princ a Planeta slova 7

99

Papírové safari

195

Neberte nám Ptáka Loskutáka

119

OBJEDNAT MŮŽEŠ I KNIHY Z RECENCÍ A PŘEDCHOZÍCH KATALOGŮ
Zde připiš další vybrané tituly:

1. VYZNAČ KNIHY, O KTERÉ MÁŠ ZÁJEM 2. VYPLŇ KONTAKTNÍ ÚDAJE
4. ODEVZDEJ PANÍ UČITELCE NEBO PANU UČITELI

3. DEJ PODEPSAT RODIČŮM

Objednávám závazně z katalogu Knižního klubu Mf označené tituly.
Jméno a příjmení:
Třída:
Datum:
Podpis rodičů:
Objednané knihy dostaneš od paní učitelky nebo pana učitele. S případnou reklamací se obracej na ně.
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SPECIÁLNÍ SUPER KNIŽNÍ NABÍDKA
Nabídka platí do vyprodání zásob

ABECEDNÍK

E. Mikolášková, E. Mikšíčková,
B. Zichová

Cena
pro tebe

Cena
pro tebe

119 Kč 99 Kč

NEBERTE NÁM PTÁKA
LOSKUTÁKA

Pro děti od 8 let, váz.,
56 stran, 210 x 285 mm,
běžná cena: 199 Kč

KLÁRA A BUBÁCI

Petra Nagyová Džerengová
Klára po prázdninách
půjde do školy, i když
jí ještě nebylo šest.
Trápí ji však jedna
věc a tou jsou bubáci,
které Klára vidí pod
postelí, sotva zavře
oči. Jak se zbavit strachu? Jak ty nešťastné
bubáky zahnat? To
je prázdninový úkol
pro Kláru a jejího
dědečka.

Pavel Brycz

Velké přátelství
ptáka Loskutáka
a malé Klárky
nerozdělí ani
velké nebezpečí,
do kterého se
opeřený přítel
dostane!

Pro děti od 6 let,
váz., 136 stran,
190 x 220 mm,
běžná cena: 279 Kč

A PLANETA SLOVA
Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho

Malý princ a Liška
dál pokračují ve
svém putování.
Dostanou se na planetu,
kterou terorizují zvláštní
létající uši. Obyvatelé této
planety jsou velmi upovídaní, ale uši jim brání v mluvení! Je povstání skutečně tím
nejlepším řešením? Zdá se,
že Malý princ s Liškou zase
budou muset zasáhnout!

Učit se abecedu nemusí
být nuda. Máš-li k tomu
dostatečné množství
obrázků, pár krátkých
ilustrovaných příběhů
a zábavných úkolů, může
to být i legrace. Každému
písmenku je věnovaná
dvoustrana s obrázky
věcí, které v sobě písmeno obsahují, a s úkoly
na procvičování zápěstí
i samotného psaní.

Pro děti od 5 let, brož.,
80 stran, 190 x 225 mm,
běžná cena: 199 Kč

AKCE!

MALÝ PRINC

Cena
pro tebe

Cena
pro tebe

119 Kč 119 Kč

Pro děti od 5 let, váz.,
112 stran, 150 x 200 mm,
běžná cena: 229 Kč
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6. ROCNÍK FESTIVALU PRO DETI
Ve dnech 18. a 19. 9. 2018 se to bude v Praze hemžit knižními nadšenci.
V Kulturním centru Novodvorská proběhne
6. ročník festivalu Bookni si!

A CO PRO TEBE CHYSTÁME?
Poslechneš si,
co pro tebe
přichystaly
ctec í babicky

Budeš hlasovat
o nejkrásnější knihu
roku 2017/2018,
která získá cenu

casopis

divadlo
LiStOVáNí
s Lukášem
Hejlíkem

Bookni si!
Story–
telling
Loutkové
divadlo

zvonecek

Dílny

a workshopy
všeho druhu

Občerstvíš
se četbou

Besedy

Galina Miklínová,
Ivona Březinová, Matěj Dereck
Hard, Markéta Hrubešová, Tereza
Pařízková, Pavel Kolín, Lubomír
Kupčík, Tomáš Němeček, Tomáš
Chlud, Lucie Kaletová,
Daniela Krolupperová

PŘIJEĎ S CELOU TŘÍDOU!
Více informací likarova@mf.cz

Vyfotíš se
ve fotokoutku
a vyrobíš si placku
podle svého
gusta

