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Hlásíme se po čase s dalším výběrem knížek, o kterých si myslíme, že by vás mohly zaujmout  
a že vám tu letošní zimu udělají hezčí. Snažili jsme se, aby si opět každý našel to své. 

Hned zkraje katalogu se můžete seznámit s panem Tučňákem. Pan Tučňák je nekompromisní 
dobrodruh bažící po nebezpečí, takže to vypadá na pěknou jízdu.

Další novinka vám prozradí, jak tráví zimu zvířata. Pokud se chystáte třeba s rodiči na hory, 
tahle knížka nesmí chybět ve vaší zimní výbavě. U společné večeře pak můžete ohromovat 
svými odbornými znalostmi.

Pak tady máme něco pro fanoušky slavného fotbalisty, který se aktuálně dal také na dráhu 
superhrdiny. Ano, řeč je o Ronaldovi, který musí společně s dalšími agenty splnit náročný úkol. 
Snad to stihnou, než začne další fotbalová sezona.

No a upozornit chci ještě na knížku Tanky, která vychází po veleúspěšných titu-
lech Spitfire a Tank Tiger. Pokud jsi fanoušek hry World of Tanks, nesmí ti 

tahle novinka chybět.

Jako dárek ke každé objednané knížce pro vás máme tentokrát připra-
vený aršík se samolepkami s motivy Městečka Lážoplážo, což je kniha, 
o které se dočtete na straně 12. Tak se mějte po celý letošní rok moc 
krásně, sem tam ať je to dobrodrůžo a hlavně často lážoplážo.

DARINA MIKULENKOVÁ
manažerka Knižního klubu Mladé fronty

Sem si zapiš to, co tě v katalogu oslovilo nejvíc:

WISH LIST aneb tohle musím mít

1.
2.
3.
4.
5.

KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE Z TOHOTO KATALOGU DOSTANEŠ DÁREK – SAMOLEPKY MĚSTEČKA LÁŽOPLÁŽO

AHOJ HOLKY A KLUCI!



VTIPNÉ PŘÍBĚHY PANA TUČŇÁKA, 
PROFESIONÁLNÍHO DOBRODRUHA 

A DETEKTIVA

Pro děti od 9 let, brožovaná, 
208 stran, 140 x 215 mm, 
běžná cena 249 Kč

ALEX T. SMITH

PAN TUČŇÁK 
A ZTRACENÝ POKLAD

Pan Tučňák je, jak už jeho jméno 
napovídá, tučňák. Není to ovšem 
jen tak ledajaký tučňák, ale pro-
fesionální dobrodruh! Má švihác-
ký klobouček, sbalenou svačinku 
a nemůže se dočkat, až se vrhne 
na nějaké dobrodružství. Proto 
není divu, že když ho majitelka 
místního muzea požádá o  po-
moc, hned se chopí příležitosti. 
Podaří se panu Tučňákovi najít 
ukrytý poklad? A  co si počne, 
když se ukáže, že na cestě k po-
kladu číhá spousta NEBEZPEČÍ?

Cena pro tebe

200 Kc
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Kuna lesní

Kuna lesní si na zimu „obléká“ srst, která díky husté 
světle hnědé podsadě působí světleji než srst letní. 
Na své toulky za hledáním potravy – myší, veverek 
a ptáků – se kuna vydává do zimního lesa v noci. 
Přes den odpočívá v dutinách stromů, ve starých 
ptačích hnízdech nebo ve veverčích doupatech. 
Kuna lesní má chlupatější tlapky než kuna skalní, 
takže její stopy ve sněhu vypadají trochu rozmazaně.

Kuna lesní  v   lé tě

Kuna lesní

Kuna skalní
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Zaj í c  bělák

Velice nápadná je výměna srsti u zajíce běláka. V létě 
je šedohnědý, zatímco v zimě zářivě bílý. Hustší zimní 
srst ho přitom nejen chrání před chladem, ale také 
mu umožňuje skrývat se před nepřáteli, jako je orel 
skalní nebo rys. Uši má zajíc bělák výrazně menší než 
zajíc polní – zřejmě aby se omezily ztráty tepla. Díky 
širokým, hustě osrstěným tlapkám se zajíc nepropadá 
do sněhu. Zajíc bělák, vyskytující se v jehličnatých 
lesích Alp, je aktivní především za soumraku a v noci. 
Živí se pupeny, lišejníky, mechem a kůrou.

Zaj í c  polní

Z ima

Léto
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Pro děti od 7 let, vázaná, 
64 stran, 245 x 330 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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ZVÍŘATA V ZIMĚ

Jak lišky loví myši pod sněhem? 
Proč zajíci dobrovolně tráví čas 
v  „pekáči“? A  co dělají v  zimě 
včely?
Knížka přináší spoustu zajíma-
vostí ze zimního světa zvířat, 
kde se zdaleka jen nespí. Sezná-
mí tě s  nejrůznějšími strategie-
mi, které živočichům pomáhají 
zimu přežít. Dozvíš se, kdo se 
ukládá ke spánku, a kdo ne, jak 
je to s odletem ptáků do teplých 
krajů a koho u nás můžeš potkat 
jen v zimě.

CO SE DĚJE V LESE, NA LOUCE A POD 

POVRCHEM, KDYŽ NAPADNE SNÍH?

Kuna lesní

Kuna lesní si na zimu „obléká“ srst, která díky husté 
světle hnědé podsadě působí světleji než srst letní. 
Na své toulky za hledáním potravy – myší, veverek 
a ptáků – se kuna vydává do zimního lesa v noci. 
Přes den odpočívá v dutinách stromů, ve starých 
ptačích hnízdech nebo ve veverčích doupatech. 
Kuna lesní má chlupatější tlapky než kuna skalní, 
takže její stopy ve sněhu vypadají trochu rozmazaně.

Kuna lesní  v   lé tě

Kuna lesní

Kuna skalní
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THOMAS MÜLLER



JO! TO BYL ZÁSAH!  
TOHLE JSEM MĚL  

NA MYSLI!

JE JASNÉ, JAKÁ  
BUDE VAŠE MISE. VY- 

UŽÍT OBIXE, ABY SUPER- 
PADOUCHŮM KRADL  

SCHOPNOSTI.
PAK BUDEME MOCT  
PADOUCHY OPĚT  

POCHYTAT A VRÁTIT  
JE DO VĚZENÍ, KAM  

PATŘÍ.

CHÁPU, ŽE  
POTŘEBUJETE POMOCT.  
ALE NEJSEM SI JISTÝ,  

JESTLI JSEM TEN  
PRAVÝ.

FAJN, TAK  
NAJDEME NĚKOHO  

JINÉHO.

HEJ! ZADRŽTE!  
JSEM ZE VŠECH  

NEJLEPŠÍ. JEN JSEM NIC  
TAKOVÉHO NIKDY  

NEDĚLAL. 

TAKŽE  
NEVÍM…

ZKUSÍTE JEDNU MISI  
A JÁ VÁM NECHÁM TO  
AUTO. CO VY NA TO?

PLATÍ.

TAK TOHLE JE TA 
PROŘÍZLÁ HUBA  

CRISTIANO RONALDO,  
JO?

NIC MOC 
TEDA!

TOHLE BYLO 
ZÁKEŘNÉ,  

KOČKO SKEJŤÁCKÁ!

TAKOVOU KLIKU 
MÍT ZNOVU 
NEBUDEŠ!

TO NENÍ  
O ŠTĚSTÍ! TO JSOU 

SCHOPNOSTI!

MOŽNÁ JSI 
NEJLEPŠÍ 

FOTBALISTA 
VŠECH DOB…

...ALE JÁ JSEM  
NEJLEPŠÍ SUPERHRDINA 

A TAJNÝ AGENT  
VŠECH DOB!

VŠECH DOB!
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Pro děti od 6 let, brožovaná, 
104 stran, 169 x 259 mm,  
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc

CRISTIANO RONALDO
UVÁDÍ
STRIKER FORCE 7
Nejslavnější fotbalista všech 
dob si vyzkoušel roli superhrdi-
ny. Společně s dalšími agenty se 
snaží odvrátit hrozící nebezpečí 
a zachránit lidstvo. Každý z nich 
má nějaké superschopnosti, 
ale neumí fungovat jako tým. 
Zvládnou překonat své spory 
a splnit náročný úkol?

Z NEJSLAVNĚJŠÍHO FOTBALISTY 

SVĚTA SUPERHRDINOU
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DETAILY

Předchozí strana: Pro účely výcviku používá Armáda 
české republiky stále tanky T-72M1. Je jimi vyzbrojena 
také 1. tanková rota aktivních záloh. Tank je masko-
ván jednolitou zelenou barvou. Znak roty, trojúhelník 
s vepsanou kružnicí a šikmou šipkou, je bílou barvou 
namalován na čelním pancíři věže.

Tato strana: Tanky T-72M4CZ dostaly po  moder-
nizaci také zcela nový tříbarevný kamufl ážní nátěr 
z odstínů černé, světle a středně zelené, který pohlcuje 
mikrovlnné záření a zmenšuje tak radiolokační odraz 
vozidla. Na čelní stěně pancíře věže je symbol 3. tan-
kové roty.

TANK T-72M4CZ, 3. rota 73. tankového 
praporu 7 mechanizované brigády
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Na rozdíl od Matild, tedy pěchotních tanků Mk I  
a Mk II, které vznikly podle specifikací brit-
ské vlády A11 a A12, byla konstrukce Valen-

tinu soukromou iniciativou firmy Vickers. Ta opatřila 
podvozek svého křižníkového tanku Mk I, který vznikl 
podle specifikace A9, pancéřováním odpovídajícím Ma-
tildě Mk I a dvoumístnou věží vyzbrojenou kromě ku-
lometu i koaxiálním kanonem. V prudce se zhoršující 
mezinárodní situaci britská armáda na jaře 1939 tank 
zavedla do výzbroje jako pěchotní tank Mk III. Podle 
oblíbené, ale pravděpodobně nepravdivé legendy dostal 
jméno Valentine, protože jeho projekt představila firma 
Vickers britskému ministerstvu války 14. února 1938.

Tanky Valentine sloužily především v pouštích se-
verní Afriky, kde se osvědčila jejich spolehlivá kon-
strukce. Poprvé byly nasazeny na podzim 1941 v operaci 
Crusader, která vyprostila obležený Tobruk v  Libyi. 
Vzniklo celkem jedenáct verzí tanku Valentine, lišících 

se zejména postupně zesilovanou výzbrojí. Od konce 
roku 1941 byly Valentiny dodávány také do Sovětského 
svazu. Na východní frontě, kam jich nakonec dorazily 
téměř čtyři tisíce, se také velmi osvědčily a sloužily až 
do konce války. Na západě byly po skončení bojů v Af-
rice na  jaře 1943 staženy od bojových jednotek a na-
hrazeny Shermany. Na italském bojišti našla uplatnění 
samohybná děla Archer a až do konce války sloužily také 
mostní tanky Valentine, obě konstrukce využívající pod-
vozek tohoto tanku.

1938–1945 PĚCHOTNÍ TANK MARK III VALENTINE

Pro děti od 9 let, vázaná, 
160 stran, 190 x 130 mm, 
běžná cena 269 Kč

Cena pro tebe

215 Kc

6

TANKY
Ať už jsi propadl kouzlu hry 
World of Tanks, nebo se jen za-
jímáš o dějiny vojenství, tohle je 
kniha přesně pro tebe. Sezná-
míš se v ní se 40 nejslavnějšími 
tanky od první světové války po 
současnost, včetně legendárních 
strojů Tiger, Sherman, Panther či 
Abrams. Výstižný popis každého 
typu doplňují názorné ilustrace. 
V bonusových kapitolách se navíc 
dozvíš, jak k rozvoji tankové tech-
niky přispělo někdejší Českoslo-
vensko, a dočteš se také o tom, 
jak to vypadá s nejbližší budouc-
ností tanků ve světě i  v  České 
republice.

NEJSLAVNĚJŠÍ OCELOVÁ 
MONSTRA V AKCI!

141

DETAILY

Předchozí strana: Jeden ze dvou čs. Valentinů v To-
bruku, pravděpodobně první opravený, byl natřen tma-
vou barvou, nejspíše zelenou. Zpočátku sloužil přede-
vším při výcviku obsluh protiletadlových kanonů Bofors 
ve střelbě na pozemní cíle k vlekání pohyblivých terčů, 
vyrobených z vraků jiných nalezených obrněných vozidel. 

Tato strana: Po opravě druhého Valentinu byl s oběma 
tanky zahájen také instrukční kurs pro řidiče a střelce 
tanků. Druhý stroj byl zbarven pískově žlutě a oba nesly 
na věži označení čs. kruhovým znakem, jehož tříbarevný 
lem byl pootočen o 120 stupňů po směru hodinových 
ručiček. 

PĚCHOTNÍ TANK MK III 
VALENTINE MK II, Čs. lehký 
protiletadlový pluk 200 – 
Východní, Tobruk, jaro 1943
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Vickers britskému ministerstvu války 14. února 1938.

Tanky Valentine sloužily především v pouštích se-
verní Afriky, kde se osvědčila jejich spolehlivá kon-
strukce. Poprvé byly nasazeny na podzim 1941 v operaci 
Crusader, která vyprostila obležený Tobruk v  Libyi. 
Vzniklo celkem jedenáct verzí tanku Valentine, lišících 

se zejména postupně zesilovanou výzbrojí. Od konce 
roku 1941 byly Valentiny dodávány také do Sovětského 
svazu. Na východní frontě, kam jich nakonec dorazily 
téměř čtyři tisíce, se také velmi osvědčily a sloužily až 
do konce války. Na západě byly po skončení bojů v Af-
rice na  jaře 1943 staženy od bojových jednotek a na-
hrazeny Shermany. Na italském bojišti našla uplatnění 
samohybná děla Archer a až do konce války sloužily také 
mostní tanky Valentine, obě konstrukce využívající pod-
vozek tohoto tanku.

1938–1945 PĚCHOTNÍ TANK MARK III VALENTINE

Jiz
vyšlo:
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DETAILY

Předchozí strana: Pro účely výcviku používá Armáda 
české republiky stále tanky T-72M1. Je jimi vyzbrojena 
také 1. tanková rota aktivních záloh. Tank je masko-
ván jednolitou zelenou barvou. Znak roty, trojúhelník 
s vepsanou kružnicí a šikmou šipkou, je bílou barvou 
namalován na čelním pancíři věže.

Tato strana: Tanky T-72M4CZ dostaly po  moder-
nizaci také zcela nový tříbarevný kamufl ážní nátěr 
z odstínů černé, světle a středně zelené, který pohlcuje 
mikrovlnné záření a zmenšuje tak radiolokační odraz 
vozidla. Na čelní stěně pancíře věže je symbol 3. tan-
kové roty.

TANK T-72M4CZ, 3. rota 73. tankového 
praporu 7 mechanizované brigády

139

Na rozdíl od Matild, tedy pěchotních tanků Mk I  
a Mk II, které vznikly podle specifikací brit-
ské vlády A11 a A12, byla konstrukce Valen-

tinu soukromou iniciativou firmy Vickers. Ta opatřila 
podvozek svého křižníkového tanku Mk I, který vznikl 
podle specifikace A9, pancéřováním odpovídajícím Ma-
tildě Mk I a dvoumístnou věží vyzbrojenou kromě ku-
lometu i koaxiálním kanonem. V prudce se zhoršující 
mezinárodní situaci britská armáda na jaře 1939 tank 
zavedla do výzbroje jako pěchotní tank Mk III. Podle 
oblíbené, ale pravděpodobně nepravdivé legendy dostal 
jméno Valentine, protože jeho projekt představila firma 
Vickers britskému ministerstvu války 14. února 1938.

Tanky Valentine sloužily především v pouštích se-
verní Afriky, kde se osvědčila jejich spolehlivá kon-
strukce. Poprvé byly nasazeny na podzim 1941 v operaci 
Crusader, která vyprostila obležený Tobruk v  Libyi. 
Vzniklo celkem jedenáct verzí tanku Valentine, lišících 

se zejména postupně zesilovanou výzbrojí. Od konce 
roku 1941 byly Valentiny dodávány také do Sovětského 
svazu. Na východní frontě, kam jich nakonec dorazily 
téměř čtyři tisíce, se také velmi osvědčily a sloužily až 
do konce války. Na západě byly po skončení bojů v Af-
rice na  jaře 1943 staženy od bojových jednotek a na-
hrazeny Shermany. Na italském bojišti našla uplatnění 
samohybná děla Archer a až do konce války sloužily také 
mostní tanky Valentine, obě konstrukce využívající pod-
vozek tohoto tanku.

1938–1945 PĚCHOTNÍ TANK MARK III VALENTINE

Balícek

Pro děti od 7 let, 5x vázaná, 
712 stran, 130 x 200 mm,  
běžná cena 699 Kč

Cena pro tebe

530 Kc

MILOŠ KRATOCHVÍL

PACHATELÉ DOBRÝCH 
SKUTKŮ
PUNTÍKÁŘI
DUCHAŘI
KOUZLÁCI
BOURÁCI
KLOFÁCI

Humorné příběhy nerozlučných 
kamarádů Michala Součka a Fi-
lipa Fialky z oblíbené a úspěšné 
série Pachatelé dobrých skutků 
můžeš mít nyní pohromadě 
v pětidílném kompletu. Nenech 
si ujít jejich bláznivé vyprávění 
a dobrodružné příběhy!

NEJČTENĚJŠÍ DĚTSKÉ 
TITULY V ČR!

7

KAMARAdI NA zIvoT A NA SMRT
S Filipem Fialkou jsme kamarádi na život a na smrt. 

S ním se totiž jinak ani kamarádit nedá. Většinou vy-
myslí tak šílené věci, že byste ho museli zabít, anebo 
se musíte smířit s tím, že půjde o život i vám!

Skamarádili jsme se hned v první třídě. Ale ne úpl-
ně první den…

BRejle NeBo SveRAcI KAzAjKA 
V první třídě jsem se posadil do první lavice k oknu. 

Vedle Valouše, kterému jsme tehdy ještě neříkali Bal-
van, i když tlustý už byl. V tašce mu vždycky zabírala 
víc místa svačina než učení a do první lavice se na-
cpal proto, že byl líný na krok, 
tak aby to neměl daleko 
k tabuli. 

Já se dopředu nehr-
nul. Posadila mě tam 
Aneta. To je má o dva 
roky starší sestra. Ne-
byl to její nápad. V té době 
byla ještě celkem normál-
ní. Tvářila se sice důležitě, že 
mě vede do třídy sama, s tím 

9
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32 stran, první vydání, Praha 2018

Copyright © Buster Books 2015. First published in Great Britain in 2015 by Buster Books,

an imprint of Michael O‘Mara Books Limited, 9 Lion Yard, Tremadoc Road, London SW4 7NQ

Translation © Iva Menšíková, 2018

Knihy Mladé fronty si mu° žete objednat na adrese: 

Mladá fronta, a.s. – divize Knihy, Mezi Vodami 9, 143 00 Praha 4 – Modřany, 
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Ty prašivý pse!

Pro děti od 4 let, brožovaná, 
32 stran, 210 x 297 mm, 
běžná cena 149 Kč

Cena pro tebe

120 Kc

8

PIRÁTSKÉ 
OMALOVÁNKY
Skupina pirátů se vydala přes 
sedm moří za pokladem. Najdou 
ho? A  co všechno je na dlouhé 
cestě potká? Sleduj jejich bláznivé 
dobrodružství a vybarvi jednotlivé 
obrázky.

DRŽ SI KLOBOUK, 
VYPLOUVÁME. JOHOHO!



Ty prašivý pse!

Pro děti od 6 let, vázaná, 
72 stran, 240 x 260 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc

MATĚJ DERECK HARD
ZULIČNÍCI

Žijí tu s námi, ale není je vidět. 
Jsou to malinkatí tvorečkové 
velcí třeba jako veverky. Přes-
tože jako zvířátka vypadají, nosí 
oblečení a  mluví spolu lidskou 
řečí. Říkají si ZUličníci! Žijí v uli-
cích každého města, ale lidem 
se vyhýbají. Co myslíš, že se 
přihodí jedné rodince ZUličníků 
z pražského Smíchova?

FOTOGRAFICKÁ POHÁDKOVÁ KNÍŽKA

9

Bylo nebylo… Omlouvám se, milé děti, bylo a stále je, 
či lépe řečeno byli a stále jsou! A byli už v těch dáv-
ných dobách, kdy jsme my lidé žili ještě v jeskyních 

a jídlo jsme si obstarávali lovem oproti dnešním pohodlným 
nákupům v supermarketech. Určitě vás už moc zajímá, o kom 
si tu vlastně povídáme. O ZUličnících. O kom že? O ZUličnících, 
alespoň tak si říkají.

Nejsou to ani lidé, ani zvířátka. Jsou to malinkatí tvoreč-
kové velcí třeba jako veverky nebo morčátka. A přestože 
jako zvířátka vypadají, nosí oblečení, i když, pravda, trošku 
jiné než lidé, a mluví spolu lidskou řečí. Nikdo z odborníků 
netuší, kde se vzali, možná ani nepocházejí z naší planety. 
Žijí v ulicích každého města, vždy poblíž lidí, kterým se ale 
vyhýbají a mají k tomu pádné důvody.

Náš svět nazývají Kazisvětem a nás lidi Kazisvěty. Nelíbí 
se jim, jak se chováme k přírodě a k sobě navzájem. A taky 
že válčíme, hádáme se a vytahujeme se jeden před druhým. 
Vědí, že se mezi námi najde i řada hodných lidí s dobrým 
srdcem, ale zkrátka a dobře se nám raději straní.

Já jsem profesor Vím a patřím k největším odborníkům 
přes ZUličníky na světě. Budu vám vyprávět příběh jedné 
zuličnické rodinky z pražského Smíchova.



Pro děti od 7 let, vázaná, 
120 stran, 180 x 225 mm, 
běžná cena 279 Kč

Cena pro tebe

220 Kc

10

DANIELA FISCHEROVÁ
POHORŠOVNA

Tak jako zlobivé děti chodí do 
polepšovny, existuje i pohoršovna 
pro malá strašidýlka, která mají 
příliš měkké srdce a nechtějí ni-
koho strašit. V jedné třídě se jich 
sejde několik a rázem jim nastane 
hotové peklo. Ředitelka a  jediná 
učitelka pohoršovny Zloberta Šku-
dibertová se snaží udělat z nich 
řádná strašidla. Naštěstí se jí to 
ale moc nedaří. TAHLE KNIHA TĚ NAUČÍ ZLOBIT

ylo to fuj. Bylo to přímo fujtaxl fuj! Míst-
nost vypadala jako stará školní třída. Ne-

větralo se tu nejmíň sto let a vzduch smrděl 
jako tchoří ponožky. A  ke  všemu bylo léto! 
PRÁZDNINY!

„Vstát!“ vřískla ta ohavná osoba a  prašti-
la do  stolu ukazovátkem. Lezly z  něj třísky 
a  bylo hodně dlouhé. Klidně by jím mohla 
vypíchnout oko i tomu klukovi v zadní řadě. 
Četl si. Byl tak začtený, že ji vůbec neslyšel 
a nevstal. Oko mu sice nevypíchla, ale švihla 
ho po hlavě. „Vstát, řekla jsem! Všichni vstát!“

Čtyři děti mezi deseti a třinácti lety vstaly. 
Osoba vyjekla:

„Sednout! Jsem Zloberta Škudibertová a to-
hle je můj manžel Tvrd Škudibert,“ píchla 
ukazovátkem divného mužíka. Krčil nos jako 
tlustý králík, kterého moc svědí uši a nemůže 
se podrbat. Na hlavě měl sepraný zelený ku-
lich. „A vy jste banda neřádů a zmetků, kteří 
nám dělají ostudu.“



Pro děti od 6 let, brožovaná, 
104 stran, 130 x 180 mm, 
běžná cena 179 Kč

Cena pro tebe

145 Kc

ALEX T. SMITH
BRUNO NA HORÁCH

Jednoho mrazivého dne se Bru-
no se svým nejlepším kamará-
dem panem Žmolkofuskou vrh-
nou do víru zimních radovánek. 
Vyzkoušejí si koulovanou i stavě-
ní sněhuláků a nakonec omylem 
přivolají i  opravdickou lavinu. 
Prožij s kamarády jejich nezapo-
menutelná dobrodružství!

Jiz
vyšlo:
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Každé ráno hned potom, co jeho 

páníčci oddusají do práce, si Bruno 

nasadí svůj fešácký baret a vypraví 

se s panem Žmolkofuskou za dob-

rodružstvím.

Kampak se asi vydají dneska?

VELKÁ LYŽOVAČKA S BRUNEM 

A PANEM ŽMOLKOFUSKOU



napsala
Tereza Pařízková
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Pro děti od 6 let, vázaná, 
152 stran, 210 x 240 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc

12

TEREZA PAŘÍZKOVÁ

MĚSTEČKO LÁŽOPLÁŽO
PŘÍJEZD ZLATÉ VELRYBY

Vítejte v  Lážoplážu. Obyvate-
lé tu létají do práce v bublinách 
a  místo do školy chodí děti do 
hračkářství. Pan starosta neustá-
le přichází s  novými zlepšováky 
a penězům taky odzvonilo – v Lá-
žoplážu se platí peříčky, to aby 
lidé neměli kapsy prověšené od 
mincí. Vskutku nevídané věci se 
však začínají dít s příjezdem Zla-
té velryby, která dokáže splnit  
100 přání!

JEDNO VELKÉ 
DOBRODRŮŽO!

ěstečko, do kterého vás tato kniha zavede, se jmenuje 
Lážoplážo. Zvláštní jméno, řeknete si, ale jakmile do 
něj zavítáte, leccos pochopíte. Všichni obyvatelé měs

tečka se totiž občas chovají lážo plážo, tedy s ničím se příliš 
netrápí a na všechno mají dost času.

Když před mnoha lety vyhlásila radnice hlasování o název 
městečka, obyvatelé se téměř jednohlasně shodli na názvu 
Lážoplážo, protože dokonale vystihoval jejich osobnost.

Tedy až na paní Rokoko a pana Baroko, kteří si 
moc přáli, aby se město jmenovalo Ozdůbka. 

„Ozdůbka?“
Divili se ostatní a přišlo jim to takové 

moc nafoukané. A tak byl pan Baroko 
s paní Rokoko přehlasován a městeč
ko bylo pojmenováno Lážoplážo.

Bez názvu-1.indd   7 19.03.18   14:43
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M L A D Á  F R O N T A

Pro děti od 10 let, vázaná, 
48 stran, 210 x 285 mm, 
běžná cena 229 Kč

Cena pro tebe

180 Kc

ZEP

TITEUF 
VÍTEJ V PUBERTĚ

Je to oficiální, Titeufovi se ži-
vot převrátil vzhůru nohama! 
Zatímco ho holky doteď akorát 
fackovaly, nyní si musí vybírat 
hned ze dvou nápadnic. Jenže 
kterou z  nich zvolit? Varoval 
ho snad někdo předem, že to 
zvláštní období puberty přiná-
ší tolik obtíží?! A co teprve ty 
změny na těle! Puberta si jed-
noduše žádá své oběti a  jeden 
se musí připravit na pořádnou 
dávku změn!

Jiz
vyšlo:
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Chce, abys přestal 
soutěžit v pšoukání, 
dloubat se v nose…
abys postoupil do 
dalšího stádia… 

Jo… ale 
když to 

chce 
Ramatu…

Oukej! Hned 
teď se chci stát 
puberťákem!!!

Ty o tom 
nerozhoduješ… může se 

ti to stát zejtra… 

… nebo za 
pět let!

Fíha!

Musíš bejt 
trpělivej….

Nebudu čekat deset 
let, než na
mě padne
nějakej
poberta!!!

Si piš.
Jo.

Na chlupy ve 
slipech jde 

určitě sehnat 
mast!!!

Než mi znovu 
naroste kštice, 

bude ze mě 
puberťák!

Ehm…
To přísahám!*

* Hluboký hlas 

Můj brácha hraje fotbal 
s jedním osmnáctiletým 
klukem…
a ten nemá
ve slipech ani
chlup! 

Ne tak 
zhurta…

Helouuu! mlask

Vidělas
mý 

beďary?

Stát se 
puberťákem???

… a jak to mám 
udělat?Ty neděláš 

nic, čekáš… 
a najednou to 
na tebe padne!

Hele… 
puber-

ťáci už
neprděj 

    ?Bác!

… a stal se 
puberťákem

!!! 
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S TITEUFEM TO PĚKNĚ MLÁTÍ



Pro děti od 9 let, vázaná, 
48 stran, 260 x 230 mm, 
běžná cena 189 Kč

Cena pro tebe

150 Kc
ENCYKLOPEDIE, CO SE NEBOJÍ ANI 

TĚCH NEJVÁŽNĚJŠÍCH TÉMAT!

14

RICHARD PLATT

NEŠTOVICE, MOR 
A JINÉ POHROMY

Taková kniha tu ještě nebyla. 
Představí ti nejhorší světové epi-
demie! Seznámíš se však také 
s  významnými vědeckými objevy 
a  osobnostmi, které přispěly ke 
vzniku účinných léků. Strašlivý 
příběh smrtelných nemocí z  po-
hledu špinavých bacilonosičů.

Jiz
vyšlo:



Namoč jeden 
z cárů do koly 
nebo do čaje.

Teď ji zmačkej a zase rozlož.

Natrhej ji na větší kusy.

Nastříhej okraj podle čar a vzniknou ti třásničky. 

A teď celou stránku vytrhni. 

Napiš sem datum, kdy se ti knížka dostala do ruky . . . . . . . . . .

Dokážeš knížku udržet

na špičce 
prstu?

A pak ji 
roztočit? 

Odstraň puntíky: 

Sem nakresli hlavonožce,
jak hlavou kreslí ruce nožce.

Slep kusy stránky HALABALA 
k sobě izolepou, a pak ji přilep 

zpátky do knížky. Kamkoli. 

Ta
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VŠECHNO VYBARVI!

Jo, správně, prostě ji vyrvi!

Úplně a naprosto, co chceš, hlavně ji nejez! 

Každá stránka čeká na to, až se do ní pustíš, 

na tvoje myšlenky, na zábavu.

Coby – KNÍŽKA. Ale naprosto senzační a taky trochu 

ulítlá. Dá se s ní dělat RANEC věcí – ŠÍLENÝCH, 

originálních. Je to sranda – budeš z toho VEDLE, uvidíš!

Třetí pravidlo:  Pravidla jsou na dvě věci. 

První pravidlo:  Tuhle knihu nejez.
Druhé pravidlo:  Žádná další pravidla nejsou.

Pro děti od 7 let, brožovaná, 
288 stran, 150 x 190 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc

DAVID SINDEN 
NIKALAS CATLOW

TUHLE KNIHU NEJEZ

Je to kniha a  není to kniha. 
Každá její stránka tě vybídne 
k  naprosto bláznivé aktivitě, 
takže se s  ní pořádně vyřádíš. 
Co všechno můžeš dělat? Třeba 
balancovat s knížkou na rameni, 
přejet ji na kole. Čmárat, le-
pit, stříhat a  gumovat. Prolézt 
stránku skrz naskrz. Někoho na-
pálit. Popsat ji tajnými vzkazy. 
Hlavně ji ale, prosím tě, nejez.

TAHLE KNIHA NENÍ K JÍDLU, ALE JINAK 

S NÍ MŮŽEŠ DĚLAT SPOUSTU VYLOMENIN!
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Úplně a naprosto, co chceš, hlavně ji nejez! 

Každá stránka čeká na to, až se do ní pustíš, 

na tvoje myšlenky, na zábavu.

Coby – KNÍŽKA. Ale naprosto senzační a taky trochu 

ulítlá. Dá se s ní dělat RANEC věcí – ŠÍLENÝCH, 

originálních. Je to sranda – budeš z toho VEDLE, uvidíš!

Třetí pravidlo:  Pravidla jsou na dvě věci. 

První pravidlo:  Tuhle knihu nejez.
Druhé pravidlo:  Žádná další pravidla nejsou.



Pro děti od 6 let, vázaná, 
80 stran, 215 x 276 mm, 
běžná cena 259 Kč

Cena pro tebe

210 Kc
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JANE BULLOVÁ
ZVÍŘÁTKA LEVOU ZADNÍ

Z  obyčejných věcí, které máš 
doma, si hravě vyrobíš skvělé 
pletené kočičky, opičky z  pono-
žek a  jiná zvířátka. Jednoduché 
návody jsou doplněny fotkami 
jednotlivých kroků. Součástí knihy 
jsou i  střihy výrobků a  základní 
přehled používaných stehů a vzo-
rů. Stačí trocha trpělivosti, zruč-
nosti a malá pomoc rodičů a tvůj 
domácí zvěřinec se začne rychle 
rozšiřovat.

SPOUSTA ZÁBAVY 
PRO MALÉ ŠIKULY



Pro děti od 7 let, vázaná, 
80 stran, 216 x 276 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc

TAK CHUTNÁ DUHA
Vyzkoušej si, jestli je vaření 
tvoje parketa. Seznam se s růz-
nými druhy ovoce a  zeleniny 
a připrav si z nich dobroty, na 
které se ti budou sbíhat sliny. 
Recepty jsou v  kuchařce roz-
dělené podle barev, takže máš 
jedinečnou možnost ochutnat 
zelenou, červenou, žlutou nebo 
fialovou a sníst tak celou duhu. 
Tak se pusť do vaření!

CHOPTE SE VAŘEČEK!



Pro děti od 12 let, vázaná, 
312 stran + 16 stran přílohy, 
140 x 210 mm, 
běžná cena 349 Kč

Cena pro tebe

280 Kc

PRO CESTOVATELE, 
MILOVNÍKY DÁLEK A PSŮ!
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ROSEMARY A ROBERT 
FORRESTEROVI
Vydej se s dvěma Angličany a je-
jich neuvěřitelným námořnickým 
psem, Jack Russel teriérkou jmé-
nem Tara, na deset let trvající 
plavbu Tichým a  Indickým oceá- 
nem na jachtě Deusa. Poznáš 
nádherné ostrovy, zajímavé lidi 
a zažiješ skvělá dobrodružství!

Jak to všechno začalo

Toto je neobvyklý příběh jedné Jack Rus- 
sell teriérky, která s námi brázdila světo-

vé oceány a na lodi byla víc doma než na sou-
ši.

Možná vám to přijde zvláštní. Jack Russell 
teriér? Není možná! Tahle rasa ne. To jsou pře-
ce samostatní, neunavitelní pejsci, pro život 
na  lodi nemají vhodnou povahu. A  máte sa-
mozřejmě pravdu – ale to nic nemění na tom, 
že z  téhle psí duše se nakonec námořnický 
pes přece jenom vyklubal. Jistě, byly chvíle, 
kdy jí bylo špatně a kdy ji – stejně jako nás – 
trápila mořská nemoc, ale ty vždycky nako-
nec pominuly.

Na  začátku bych vám možná měla říct 
něco o tom, jak jsme se s Robertem, mým mi-
lovaným manželem, na lodi vůbec ocitli.

Psal se rok 1987 a my žili a pracovali v Bra-
zílii. Ten rok postihla naši rodinu smutná 
událost  – Robertův starší bratr Michael do-
stal rakovinu a po krátkém čase zemřel. Ne-
bylo mu ani padesát a pro nás to byl strašný 
šok… a námět k zamyšlení.

Nedlouho poté se ke mně Robert jednoho 
dne otočil a povídá: „Co my to tu vlastně dělá-
me? Dřeme se do úmoru, a přitom se možná 
ani nedožijeme padesátky!“

TARA 
TERIÉRKA, KTERÁ OBEPLULA SVĚT



Pro děti od 6 let, flexo, 
64 stran, 190 x 250 mm, 
běžná cena 229 Kč

Cena pro tebe

180 Kc

MIKE WARREN

23 NÁPADŮ 
K VYZKOUŠENÍ, 
NEŽ VÁM BUDE 11 A 1/2

S  touto zábavnou příručkou si 
můžeš vyrobit třeba provazový 
žebřík, skleník v  láhvi, robotic-
kého brouka, bezva chůdy, pa-
rádního draka nebo motokáru! 
Kniha tě naučí správně zachá-
zet s  vrtačkou a  pilkou, vázat 
důležité uzly a  současně také 
vysvětlí zákonitosti některých 
fyzikálních jevů.
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Hlavním hrdinou je 
leonberger Maxík, 
který chce být moř-
ským záchranářem. 
Už prošel těžkým 
výcvikem v  řece 
a teď se mu koneč-
ně naskytla mož-
nost podstoupit vý-
cvik ve vlnách. Mám 
rád psy a rád plavu, 
takže mě tato kniha 
hned zaujala a pře-
četl jsem ji jedním dechem. Nejvíce se mi líbil 
pes Rodrigo, který žije na Havaji a má svůj vlast-
ní surf, se kterým úplně lehce brázdí moře. Moc 
se mi taky líbilo, jak dokázal Maxík překonat to, 
že nebyl vždy nejlepší, a pochopil sílu přátelství. 
V  knize jsou pěkné ilustrace a  super mi přišel 
i bonus na závěr, a  to příběh o  skutečném zá-
chranářském psovi.

Kniha je o  školáku 
Loganovi, který má 
robotického brat-
rance Javu, kterého 
Loganova máma při- 
hlásila do fotbalo-
vého týmu, aby se 
naučil chovat jako 
obyčejný kluk. První 
zápas Loganův tým 
prohrával tři nula. 
Při střídání hráčů 
trenér poslal na hřiš-
tě Javu – a všichni byli paf z jeho zvláštní hry. Lo-
gan ale na Javu žárlil, protože hrál nejlépe a všich-
ni ho obdivovali. A před dalším zápasem se stalo 
něco nečekaného… Mojí oblíbenou postavou je 
Java, protože je to velký popleta. Tím vznikaly 
legrační a trapné situace. V poslední kapitole mě 
zaujal návod na výrobu originálního fotbalového 
lustru.

JAN VALOUŠEK
ZŠ ANTONÍNSKÁ 

V BRNĚ

MARTIN HAITL
ZŠ PARTUTOVICE

GILL LEWISOVÁ

minirecenze
MAXÍK A ZÁCHRANA 
VE VLNÁCH

Cena 
pro tebe 160 Kc

NANCY KRULIKOVÁ 
A AMANDA BURWASSEROVÁ

minirecenze
FOTBALOVÝ NERVÁK

Cena 
pro tebe 130 Kc
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Myslíte, že je to 
jen další nudná 
spisovatelka české 
historie? Prožijte 
s ní dobrodružství 
jejího života, byl 
opravdu zajímavý. 
Z  knihy se dozví-
te i to, kdo patřil 
k jejím tajným lás-
kám, a  z  historie 
třeba to, že dřív 
Češi říkali sopce 
ohnivov nebo šu-
pině luška. Dozvíte se i jak žila a vypadala její 
skutečná babička, podle které napsala své nej-
známější dílo. Zjistíte, že skutečnost byla jiná, 
než se v Babičce píše. Mně se nejvíc líbilo, že 
B. Němcová byla čestná, spravedlivá a  hodná 
na všechny své děti. Také mě oslovily vtipné 
komiksové obrázky. Na konci knihy najdete vě-
domostní kvíz.

Jde o příběh zvída-
vého kluka Žárov-
ky a  jeho pejska 
Edisona. Začátek je 
strašidelný. V  sou-
sedním domě se 
dějí podivné věci… 
Do knihy můžeš 
malovat i  doplňo-
vat, najdeš v  ní 
nápady na tvoření, 
zjistíš, jak funguje 
rentgen, vyrobíš si 
jednoduchou hru. Vůbec nejlepší je, že můžeš 
vzít nůžky a některé stránky rozstříhat. Mně se 
nejvíc líbily prosvěcovací obrázky. Ty jsem ještě 
u  žádné knihy neviděl. K  jejich prohlížení po-
třebuješ jen lampičku nebo baterku. Mám rád 
všechny knihy, ale ty interaktivní mám nejraději. 
K téhle se vracím vždycky, když se nedá jít ven. 
Myslím, že se nebudeš nudit ani ty.

ANNA JELÍNKOVÁ
ZŠ A MŠ BERNARTICE

VÍT BÁRTEK
ZŠ NAPAJEDLA

TOMÁŠ NĚMEČEK

minirecenze
BOŽENA NĚMCOVÁ 
OČIMA KLUKA, KTERÝ NECHTĚL 
ČÍST BABIČKU

Cena 
pro tebe 160 Kc

ANDREA POPPROVÁ

minirecenze
PRŮZKUMNÍK ŽÁROVKA

Cena 
pro tebe 240 Kc
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Pro děti od 7 let, vázaná, 
80 stran, 190 x 240 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

195 Kc
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Máte doma kočičku? Pak je pro 
tebe tenhle speciální deníček jako 
stvořený! Můžeš do něj zapsat 
všechna vaše společná dobro-
družství a vtipné příhody. Zazna-
menat její oblíbené schovávačky, 
hry, pamlsky nebo první návštěvy 
veterináře. A vyzdobit ho legrač-
ními fotkami.

JEDINEČNÝ DENÍČEK TVÉHO 

ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA
JSEM TVOJE KOČIČKA 
DENÍČEK VAŠEHO DOMÁCÍHO 
MAZLÍČKA

Jiz
vyšlo:



„Láska je plátno, které nám 
poskytuje příroda a na které 

vyšívá představivost.“ 

Voltaire

23

64 stran, vázaná, 
228 x 210 mm, výřez ve tvaru 
srdce, běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc

Z CELÉHO SRDCE
OMALOVÁNKY

Chceš potěšit někoho z rodiny? 
Maminku nebo babičku? Co 
takhle omalovánkami ve tvaru 
srdce, kterými jim ukážeš, jak 
ti na nich záleží? U vybarvování 
kytiček, konviček, dortíků a zví-
řátek si navíc krásně odpočinou 
a svět jim bude připadat rázem 
veselejší. V pastelkovém řádění 
jim můžeš klidně pomoct i  ty! 
Obrázky k vymalování jsou do-
provázené citáty známých osob-
ností.

SKVĚLÝ DÁREK PRO TY, 

KTERÝM CHCEŠ UDĚLAT RADOST

„Láska může být nesobecká,

pokud je laskavá, velkorysá a nezištná.“ 

Mortimer Adler

„Ustavičně si zvykejte jednat ve jménu lásky,

protože při lásce se rozněcuje duše a jihne srdce.“ 

Sv. Terezie z Ávily



CENA PRO TEBE ZA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 380 Kč.
PŘEDPLATNÉ OBJEDNÁVEJ V TOMTO KATALOGU  

NEBO NA WWW.CASOPISTECKA.CZ

+ 16 STRAN MINIČTENÍv každém čísle

Texty a úkoly 
podporují děti 

v samostatnosti, 

učí je poznávat svět 

a okolní přírodu 
všemi smysly.
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Čokoláda se vyrábí z plodů tropického 

stromu zvaného kakaovník. V každém 

plodu je spousta hnědých semínek, 

kterým říkáme kakaové boby. Kakaové 

boby se po sklizni nejprve nechají 

chvilku odpočívat, potom se suší, 

praží a loupou. Oloupané boby 

se umelou – vznikne hmota, 

do které se přidá tuk (nejlépe 

kakaové máslo), cukr, případně 

mléko a další příchutě. Tahle 

skoročokoláda se potom zahřeje, 

nalije do formiček a nechá 

ztuhnout. MŇAM!

Stříká
z čokotrysků.

Vyrábí se 
z mletých chlupů 

čoklíků.Těží se
v čokoládových

dolech.

Projeď s Otou ledovou dráhu!Nepotřebuješ ani brusle, stačí ti jen ořezaná tužka.
Jak rychle se dostaneš k hromadě dárků?

LE
GR

ÁC
KA

SKLOUZNI SE!
START

CÍL!

Postav ořezanou tužku hrotem na startovní čáru a pak do ní cvrnkni ukazováčkem druhé ruky.

Snaž se takto projet celou ledovou dráhu. Tam, kde čára od tužky skončí, 
nakreslíš tečku a od ní začínáš cvrnkat 
znovu. Pokud vyjedeš z dráhy, uděláš 
tečku v místě, kde se naposledy tužka 
dotkla dráhy.

1 2 

TIP Uspořádejte si doma závody! Komu se podaří projet dráhu na nejméně cvrnknutí? Každý hraje pastelkou jiné barvy.

10

1603 m
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Hory jsou 

domovem mnoha 

živočichů a rostlin. 

Najdeš kamzíka, 

sviště, orla, 

rysa?

Na jejich svazích 

se pěstuje spousta 

důležitých plodin: 

brambory, kukuřice, 

ječmen, jablka, 

rajčata.

NEJVYŠŠÍ HORA 

ČESKÉ REPUBLIKY

Sněžka v Krkonoších

Lidé na ně 

jezdí odpočívat 

a sportovat. Jaké 

sporty můžeš dělat 

na horách v zimě 

a v létě?

mají svátek nejen všechny Dany a Danuše, 

ale také jiné krásné a hlavně hooodně 

vysoké dámy – hory.

Jak vznikly a k čemu nám jsou

vlastně dobré?

VZH
ŮRU DO HOR!

22

JAK

VZNIKLY HORY?

Zemský povrch tvoří obrovské kusy 

hornin – říká se jim desky. Tyto desky se neustále 

pohybují. Když do sebe dvě desky narazí, 

prohnou se a zvrásní a vzniknou pásy hor – pohoří. 

Osamocené hory jsou často bývalé sopky.

11. prosince

lis
to

pa
d 

20
19

Čt
en

í s
 p

or
oz

um
ěn

ím



2525

Soutěž o tři bezva knihy

Vyhraješ, když pošleš správné odpovědi na našich sedm otázek!

Odpovídat můžeš od pondělí 3. února do neděle 9. února. Odpovědi nám pošli jen jednou. Pak 
vybereme deset šťastných výherců.

A malá nápověda – všechny odpovědi najdeš v tomto katalogu Bookni si! Jdeme na to!

Odpovědi zasílej v soutěžním termínu od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020  
na web bookni.si/soutez.

Výherci budou zveřejněni 14. 2. 2020 na facebook.com/mfknihy  
a na našich webových stránkách bookni.si.

SOUTEZ

1. Kdo má větší uši, zajíc bělák, nebo zajíc polní, o kterých se dočteš v knize Zvířata v zimě?
 

2. Kolik různých typů tanků se můžeš naučit rozpoznávat pomocí knížky Tanky? 

3. Jak nazývají náš svět malinkatí tvorečkové, o kterých vypráví kniha ZUličníci?

4. Jak se jmenuje jachta, na které teriérka Tara společně se svými páníčky obeplula svět? 

5. Kolik bylo hodin, když pan Tučňák v pondělí ráno zahájil  
svou kariéru dobrodruha a čekal na svůj první případ? 

6. Ve kterém století byl vynalezen mikroskop, o kterém se mimo jiné také  
dočteš v knize Neštovice, mor a jiné pohromy? 

7. Na kolik stupňů máš předehřát troubu, když chceš upéct dortíčky s rajčaty  
a cibulí podle kuchařky Tak chutná duha? 

o tri bezva knihy



Pro děti od 8 let, kroužková, 
144 stran, 160 x 216 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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MŮJ TAJNÝ DENÍK
Tohle není jen tajný deník, ale 
mnohem víc. Co se v něm všech-
no 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 oblas-
ti módy a kosmetiky. Testy, díky 
nimž se líp poznáš. Je to zkrátka 
osobní deník těch nejdůležitějších 
zážitků, na které nechceš zapo-
menout.

OBLÍBENÝ DÍVČÍ DENÍK 

S OPRAVDOVÝM ZÁMEČKEM



Pro děti od 7 let, vázaná, 
112 stran, 130 x 200 mm, 
běžná cena 229 Kč

Cena pro tebe

185 Kc

TATJANA GESSLEROVÁ

ZVÍŘECÍ NEMOCNICE 
MORČÁTKA V NEBEZPEČÍ

Máš také podobný sen jako Má-
rinka? Ta touží stát se zvěrolé-
kařkou. V  tatínkově ordinaci je 
proto pomocnicí už teď. Jednoho 
dne najde Márinka s kamarádkou 
před zvířecím útulkem bednu 
s nemocnými morčaty. Kde se tu 
ta ubohá zvířata vzala? Pátrání 
začíná a všechny stopy ukazují na 
záhadnou kosmetickou firmu…

Jiz
vyšlo:
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Obě dívky jsou z minulé noci nevyspalé, a tak brzy 
po večeři zamíří do postele.

Ještě s morčátky prohodí pár vět a netrvá dlou-
ho a Majka usne. Stracciatella se přitulí k Márince 
a slastně se nechává hladit. Stracciatellin pravidel-
ný dech Márinku uklidní, a tak zanedlouho usne 
i ona.

Vtom ale znovu procitne. Nezdálo se jí to jenom? 
Nebo opravdu něco slyšela? Nastraží uši.

„Majko, probuď se!“
Zatřese kamarádce rozčileně rukou. Majka se ro-

zespale posadí, lenivě si promne oči a chvilku trvá, 
než z říše snů najde cestu zpátky do skutečnosti.

Teď! Teď zase. Márinka už si je naprosto jistá. 
Nezdálo se jí to.

„Rozinko!“ vykřikne Márinka rozčileně a samou 
radostí k sobě Stracciatellu pevně přitiskne. 

„Dokázaly jsme to, jsou z nejhoršího venku. Ro-
zinka právě nahlas a jasně zakvíkala.“

8

Na obličeji se jí pokaždé objeví úsměv, když si 
vzpomene na den, kdy Majka od tatínka dostala po-
níka Cvaldu.

Jak těžkopádně tenkrát vyklopýtal z přepravní-
ku a hned se u Sedláčkových na dvoře vrhl na pam-
pelišku! Protože byl trochu zavalitý, pojmenovaly 
ho po Josefovi – dobré duši veterinární kliniky, kte-
rá patří Márinčinu tatínkovi. Josef jim to nezazlí-
val – nikdy jim nedokázal nic zazlívat. Vedle Majky, 
Marka Červeného, syna vesnického policisty, dědy, 
kterému tenhle statek patří, a Lenky, ředitelky útul-
ku, je Josef její nejlepší kamarád.

Co se Josef zamiloval do cvičitelky koček Dorky, 
která tady na dědově statku našla nový domov, stej-
ně jako Lenka se zvířaty z útulku, září každý den 
jako sluníčko. Vztah s mladou, laskavou ženou mu 
svědčí. Nic už mu nedokáže zkazit náladu. Mno-
hem šťastnější je teď i jeho milovaná kočka Milva, 
protože ji rozmazluje ještě víc než jindy – takže je 
čím dál baculatější a dělá si s ním, co chce. 

Márinka Pepřenku zastaví, aby si bednu moh-
la prohlédnout zblízka. Stracciatella seskočí poní-
kovi ze hřbetu a s hlasitým štěkotem bednu začne 
obcházet. Márinku přepadne zlé tušení. Co se v ní 
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1.

BEDNA NA DVO E

Márinka objeví bednu u vjezdu na dě-
dův statek jako první! Kamarádky by 
kolem ní procválaly skoro bez povšimnu-
tí. Márince a Majce dopadá na obličej jedna 
vločka za druhou – jako by na ně paní Zima vytře-
pala všechny zásoby sněhu. Zasněžená pole i louky 
přikryje jako těžká peřina noc a v chalupě, ve stá-
ji a v útulku se rozsvěcují první světla. I provazem 
ovázaná jedle, která už na dvoře čeká na Štědrý ve-
čer, se jim ztrácí před očima. 

Poníci vydechují do mrazivého vzduchu drobné 
obláčky a ze srsti zvířat stoupá pára. Márinka vy-
jížďky na poníkovi Pepřence a s kamarádkou Maj-
kou miluje.
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MÁRINKA A KAMARÁDI SI  
VŽDYCKY VĚDÍ RADY
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Balícek

Pro děti od 9 let, 
3x vázaná, celkem 752 stran, 
130 x 200 mm,  
běžná cena: 707 Kč

Cena pro tebe

560 Kc

GARETH P. JONES

DĚDICTVÍ RODU TRNHOFFŮ
KLETBA RODU BARDULFŮ
ZRADA RODU TRNHOFFŮ

Rodina Trnhoffů a  Bardulfů 
není jen tak obyčejná rodina. 
Skrývají strašlivá tajemství, ale 
před světem se tváří jakoby nic. 
Přinášíme tři oblíbené strašidel-
né příběhy Garetha P. Jonese. 
Objednej si náš balíček za zvý-
hodněnou cenu a měj je všech-
ny najednou.

OBLÍBENÉ STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 

GARETHA P. JONESE V JEDNOM BALÍČKU

7

Pokoj s jedinou 
stEnou

V průběhu staletí přečkalo panství rodu Trnhoffů bez-
počet záplav, morových ran, občanských válek, obléhá-
ní a výbuchů. Poslední podobnou katastrofou byl požár, 
který hladově pozřel většinu útrob domu, zámeček jako 
takový ovšem zkázu přestál, stejně jako rodina, jejíž jmé-
no nesl.

Dvojčata Felix a Leontýna Trnhoffovi seděli naproti 
sobě v čele dlouhého zčernalého stolu v jídelně, ve které 
zůstala jen jediná neporušená stěna. Místností se prohá-
něl ledový vánek a honosný křišťálový lustr nad jejich 
hlavami ve větru ustavičně cinkal. Na stole mezi nimi 
ležel nezdobený narozeninový dort se čtrnácti svíčkami.

Felix se otřásl zimou. „Měli bychom Dragoše požádat, 
aby si jídelnu poznamenal coby příští projekt. Jedna stě-
na vážně nestačí.“

„Už jsem to zkoušela,“ informovala ho Leontýna. 
„Prohlásil, že na ni zatím neuzrál čas.“

„To je mu podobné,“ povzdechl si Felix. „Někdy jako by 
zapomínal, že ve skutečnosti pracuje pro nás, nezdá se ti?“

„O jeho přístupu si můžeš myslet, co chceš, ale nemů-
žeš mu upřít, že je prvotřídní stavebník a že rekonstrukce 
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sídla v jeho rukách zdárně pokračuje. Například takový 
boxerský sál je téměř dokonalou replikou původní míst-
nosti před požárem.“

Felix nejistě pohlédl na řinčící lustr. „Když myslíš. 
Nejdůležitější koneckonců je, aby měla stavba v pořád-
ku statiku a nespadla nám na hlavu.“

Jeho lahvově zelené oči se střetly se sestřinýma. Ješ-
tě před rokem by se obával, jestli si náhodou nepo-
hrála s upevňovacími šroubky lustru. To aby se na něj 
zřítil právě v okamžiku, kdy dozní poslední tóny na-
rozeninového popěvku. Případně, což bylo neméně 
pravděpodobné, by takový osud nachystal on pro ni. 
Felix s Leontýnou totiž strávili celé dětství soustav-
nými snahami zabít jeden druhého. Pokusy o vraždu 
sourozence se pro ně staly denním chlebem, teď ov-
šem – po dlouhých letech smrtících úkladů – uzavře-
li příměří. Život v tichu a izolaci, vyplněný věčnými 
léčkami, vzal za své při loňském požáru panství. Dnes 
už se okolního světa nestranili. Místo domácí výuky 
dojížděli dennodenně autobusem do školy v Shelley-
ině údolí, kde se ze všech sil snažili zapadnout mezi 
spolužáky.

„Možná jsme si měli pozvat pár přátel, aby nám s tím 
pomohli,“ prohodila Leontýna, poněkud zaskočená obří-
mi rozměry dortu. „Olívie se ze mě před velikonočními 
prázdninami pokoušela vymámit pozvání k nám domů.“

„To mě nijak nepřekvapuje,“ odfrkl Felix. „Je přesvěd-
čená, že obýváme nějaký úžasný pohádkový hrad.“

Ze stropu se snesla sprška omítky. Dvojčata si beze 
slova vyklepala bělostný prach z havraních vlasů.
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KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE DOSTANEŠ DÁREK
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TITUL CENA STR. KS TITUL CENA STR. KS

23 nápadů k vyzkoušení,  
než vám bude 11 a 1/2

180 19
Titeuf  
Vítej v pubertě!

180 13

Bruno na horách 145 11 Tuhle knihu nejez 200 15

Dědictví rodu Trnhoffů, Kletba rodu 
Bardulfů, Zrada rodu Trnhoffů (balíček 3 ks)

560 28 Z celého srdce – omalovánky 200 23

Jsem tvoje kočička – Deníček 
vašeho domácího mazlíčka  

195 22 ZUličníci 240 9

LEGO Friends Brickmaster – Hledání 
pokladu v městečku Heartlake

395 32 Zvířata v zimě 240 4

Městečko Lážoplážo  
Příjezd zlaté velryby

240 12 Zvířátka levou zadní 210 16

Můj tajný deník 240 26
Zvířecí nemocnice   
Morčátka v nebezpečí

185 27

Neštovice, mor a jiné pohromy 150 14 RECENZE

Pachatelé dobrých skutků 
(balíček 5 ks)

530 7
Božena Němcová očima kluka, který 
nechtěl číst Babičku – Velikáni do kapsy

160 21

Pan Tučňák a ztracený poklad 200 3
Fotbalový nervák  
Projekt Robot

130 20

Pirátské omalovánky 120 8
Maxík a záchrana ve vlnách 
Špekáčkova psí akademie

160 20

Pohoršovna 220 10 Průzkumník Žárovka 240 21

Cristiano Ronaldo  
uvádí Striker Force 7

240 5 SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Tak chutná duha  
Dětská kuchařka

200 17
Doktor Plyšák 
Staňte se veterinářem

100 31

Tanky  
Příručka pro rozpoznávání

215 6
Jak se Josífek s Jožinkou ztratil  
a nevěděl o tom

150 31

Tara 
Teriérka, která obeplula svět

280 18 Lidské tělo 200 31

Tečka! předplatné časopisu 380 24 Neberte nám Ptáka Loskutáka 150 31



Objednávám závazně z katalogu Knižního klubu Mf označené tituly.

Jméno a příjmení:

Škola a třída:

Datum:

Podpis rodičů:

Objednané knihy dostaneš od paní učitelky nebo pana učitele.
Také se na ně obracej s případnou reklamací.
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Sem připiš další vybrané tituly:
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OBJEDNAT MUZEŠ 
I KNIHY Z PREDCHOZÍCH KATALOGU

A DALSÍ DÍLY KNIZNÍCH SÉRIÍ

1. VYZNAC KNIHY, O KTERÉ MÁŠ ZÁJEM
2. VYPLN KONTAKTNÍ ÚDAJE
3. DEJ PODEPSAT RODICUM
4. ODEVZDEJ PANÍ UCITELCE NEBO PANU UCITELI



1. VYZNAC KNIHY, O KTERÉ MÁŠ ZÁJEM
2. VYPLN KONTAKTNÍ ÚDAJE
3. DEJ PODEPSAT RODICUM
4. ODEVZDEJ PANÍ UCITELCE NEBO PANU UCITELI

47

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

Když se ti nedaří 
správně mluvit, 
potřebuješ toho 
správného parťáka, 
aby ti s tím pomohl. 
Když se pak opeřený 
zachránce dostane 
do nesnází, ukáže 
se, kdo je pravý 
kamarád. Velké přátelství ptáka Loskutáka 
a malé Klárky nerozdělí ani velké nebezpečí, 
do kterého se opeřený přítel dostane! Buď 
u toho, když se Klárka pouští do detektivního 
pátrání.

PAVEL BRYCZ
NEBERTE NÁM PTÁKA LOSKUTÁKA

Pro děti od 6 let, 
brožovaná, 80 stran, 
235 x 305 mm, 
běžná cena 249 Kč

Otevři si v poko-
jíčku veterinární 
kliniku a ošetřuj ply-
šákům bolístky. Vy-
rob si lékařský plášť, 
brýle, stetoskop, 
teploměr, injekční 
stříkačku, doktorský 
kufřík a spoustu 
dalších pomůcek. 
Potřebovat k tomu 
budeš jen pár věcí, které najdeš doma, a šab-
lony a cedulky ze zadní části knihy.

DEANNA F. COOKOVÁ
DOKTOR PLYŠÁK

Pro děti od 5 let, 
box 265 x 240 x 35 mm, 
brožurka + komponenty, 
běžná cena 399 Kč

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

LIDSKÉ TĚLO

Pro děti od 6 let, 
vázaná, 96 stran, 
210 x 240 mm, 
běžná cena 279 Kč

Vydej se na dobrodruž-
nou výpravu s Josífkem 
a jeho plyšovou myškou 
Jožinkou. Potkáš se 
s Knoflíkovou Lejdy, 
Kloboukovou dámou 
a panem Vlkem. Budeš 
utíkat před velkým 
Zipoušem i Žehláky a svezeš se na železném 
hadovi. V patách ti bude opelichaný Myšák! Ale 
nemusíš mít strach. I tenhle příběh bude mít 
šťastný konec.

JAK SE JOSÍFEK S JOŽINKOU 
ZTRATIL A NEVĚDĚL O TOM

Cena pro tebe

150 Kc
Cena pro tebe

200 Kc

Cena pro tebe

150 Kc
Cena pro tebe

100 Kc

Nabídka platí do 
vyprodání zásobSPECIÁLNÍ SUPER KNIzNÍ NABÍDKA

ESTER STARÁ
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Pro děti od 5 let, krabice, 
48 stran + 103 dílků, 
232 x 275 mm, 
běžná cena 499 Kč

Cena pro tebe

395 Kc

Seznam se s  báječným světem 
LEGO Friends, sestav si mini-
figurky a  zažij s nimi hromadu 
dobrodružství. Stačí se přidat 
k Mie a Chloe na jejich vzrušu-
jící a  napínavé cestě za pokla-
dem.

MINIFIGURKY 

DO TVÉ LEGOVÉ SBÍRKY

LEGO FRIENDS 
BRICKMASTER
HLEDÁNÍ POKLADU 
V MĚSTEČKU HEARTLAKE


