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Jsme tady s jarní nabídkou toho nejlepšího čtení, která samozřejmě obsahuje i čerstvě  
vylíhnuté knižní novinky.

Chcete se seznámit s Kanálníčky? Jednoho jsme pro vás zvěčnili na obálce (a ostatní členové 
jeho fujtajxl party jsou také sympaťáci). Milovníci přírody ocení knihu Zvířata v noci, která je 
snad ještě pěknější, než byla Zvířata v zimě. Také mohou sáhnout po Mláďatech v nouzi, což 
je nová pětidílná série, jejíž první díl nabízí příběh o lvíčeti v nesnázích. Také pro vás máme 
Maxíka Toulavého a veverčáka Prcka, dobrodružné pokračování vyprávění o malém pejskovi 
s velkým srdcem. A kdo má raději kočky, může se těšit na nerozlučné kamarády Čarodějku 
Winnie a kocoura Wilbura. 

Fanoušci vystřihování už si určitě brousí nůžky na další díl Vojáčků, kteří opět přinášejí spoustu 
zajímavostí, her a vůbec skvělé zábavy. K poslednímu dílu série Smrtelné stroje, který se jme-
nuje Potemnělá pláň, asi není třeba nic dodávat, konečně se dozvíme, jak to všechno dopadne. 
No a titul Hurá! Jsou tu Velikonoce vám ozřejmí všechno, co o jarních svátcích potřebujete 

vědět. Jako dárek budeme tentokrát ke každé objednané knize 
přidávat aršík velikonočních samolepek. Třeba se vám budou  
hodit, až budete vyrábět jarní dekorace. 

Přeji vám všem krásné jaro!

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 – VELIKONOČNÍ NÁLEPKY

AHOJ HOLKY A KLUCI!

P. S. Vaši paní učitelku nebo pana učitele můžete upozornit na metodiky 
pro práci se žáky, které připravujeme k vybraným titulům vydaným v Mladé 
frontě. Ukázku z jedné takové metodiky najdou na straně 41. Máme jich 
však zpracovaných víc. Případným zájemcům ráda vše upřesním.



FUJTAJXL! CO JE  
TO ZA OBLUDY?

Pro děti od 5 let, vázaná, 
104 stran, 220 x 220 mm, 
běžná cena 299 Kč

MICHAELA FIŠAROVÁ

KANÁLNÍČCI 
STRAŠIDLA Z PODZEMÍ

Seznam se s třemi hlavními hrdi-
ny, strašidly z kanálu neboli kanál-
níčky, kteří spolu s dalšími tvory 
a bytůstkami žijí v podzemí: Sliz 
Blemcavý je tak staré strašidlo, 
že se sotva pohne. Smrďouch se 
živí pachem z různých smrdutých 
věcí. Můra Vysávalka vysává ener-
gii z dětí, co v noci nespí a hrají 
počítačové hry. Co myslíš, že se 
stane, když se jednoho dne Smr-
ďouch ztratí a zůstane uvězněný 
v dětském batohu? Podaří se za-
chránit Sliza Blemcavého, kterého 
strhne proud podzemní řeky? 
A přiletí Můra Vysávalka včas?

Cena pro tebe

240 Kc
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Podzimní sluníčko zapadlo brzy. Stmívalo se 
rychle. Dřív než se rozprostřela úplná tma, 
rozsvítila se světla pouličních lamp. Několik 
lítajících brouků naráželo do jejich skel. Ulicí 
občas zasvištělo auto. Když kola přejela víko 
kanálu umístěné přímo na silnici, rozlehl se 
okolím zvláštní hopsavý náraz.

Drn drn, drn drn, drn drn.
V té tmě a tichu byl zvuk mnohem hlasi-

tější než za denního světla.
Drn drn, drn drn, drn drn – ozývalo se 

ulicí.
Drn drn, drn drn, drn drn – bylo slyšet 

uvnitř kanálu.
„Ten zvuk mě děsí!“ zapištěla Můra Vysá-

valka uvnitř kanálu a zatřepetala křídly.
„Nemůže tě něco děsit,“ zabručel Sliz 

Blemcavý. „Strašidla kanálníčky nemůže 
nic strašit, natožpak děsit,“ popolezl kousek 
dopředu a nechal za sebou na chodbě v pod-
zemí slizký blemcavý otisk.

Vysávalka na to už nic neřekla, zamávala 
křídly a odletěla s nataženým sosákem chod-
bou kanálu pryč.



Pro čtenáře od 10 do 100 let, 
vázaná, 528 stran, 130 x 200 mm, 
běžná cena 399 Kč

Cena pro tebe

320 Kc
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POSLEDNÍ DÍL SÉRIE SMRTELNÉ STROJE

POTEMNĚLÁ PLÁŇ

Přenes se do daleké postapo-
kalyptické budoucnosti, děj se 
odehrává půl roku po Pekelných 
vynálezech. Zdánlivý klid je brzy 
u konce. Křehký mír mezi Zele-
nou bouří, antimobilisty a  mo-
bilními městy je narušen a mezi 
znepřátelenými stranami se zno-
vu rozhoří nenávist. Osudy všech 
hlavních hrdinů se znovu pro-
tnou, než se ukáže, kdo se stane 
vítězem dlouhých válek, a  zda 
nastane mír. U toho musíš být!

PHILIP REEVE

GIGAKOM ÁŘI 
NAD ZAGWOU

Theo vyrazil už za rozbřesku. Nejprve se 
pustil po strmých silnicích, stezkách a pěši-
nách za městem, poté přes stráně plné vratké 
suti a nakonec po holém svahu hory; cestou 
se snažil obcházet kary a pukliny, ve kterých 
se utvořila modrá jezírka plná stínů. Když 
vystoupal na vrchol hory, měl už slunce 
vysoko nad hlavou. Na chvíli se zastavil, 
napil se vody a nabral dech. Okolní hory se 
tetelily za mlž nou clonou stoupající z roz-
páleného kamení.

Theo se opatrně, nadmíru opatrně sunul 
k úzkému ostrohu vybíhajícímu z hřebe-
ne. Po obou stranách padal sráz do tisíci-
metrové hloubky ke změti špičatých skal, 
stromů a bělostných řek. Vtom se kdesi 
uvolnil kámen a nekonečně dlouho se tiše 
řítil vzduchem. Nad sebou Theo viděl jen 
prázdnou oblohu. Narovnal se, zhluboka 
se nadechl, spěšně přeběhl pár zbývajících 
metrů k okraji skály a skočil.

V rychlých otáčkách ztrácel výšku. Osl-
ňovaly ho střídavé záblesky hor a oblohy. 
Ozvěna jeho výkřiku postupně utichla, tak-
že slyšel, jen jak mu rychle buší srdce a ko-
lem uší sviští vítr. Ten si s ním pohazoval 
tak dlouho, až ho vynesl na slunce za skal-
ním převisem. Pak Theo dole, hluboko pod 
sebou uviděl domov – statické město Za-
gwu. Měděné kupole a natřené domky vy-
padaly z výšky jako hračky, vzducholodě 
přistávající a odlétající z přístaviště byly 
jako okvětní plátky hnané větrem a řeka 
klikatící se soutěskou připomínala stříbr-
nou nitku.

Jiz
vyšlo:



Pro děti od 7 let, vázaná, 
104 stran, 130 x 200 mm,  
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc
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ČARODĚJKA WINNIE 
A KOCOUR WILBUR 
MINI WINNIE

Prožij spoustu neobyčejných pří-
hod s  nerozlučnými kamarády 
Winnie a  Wilburem. Winnie je 
totiž čarodějka (a ke všemu po-
řádně popletená!) a  Wilbur je 
její věrný kočičí společník. V této 
nezaměnitelně ilustrované knize 
na tebe čekají hned čtyři příběhy 
plné kouzel a  bláznivých dobro-
družství. Jak se Winnie vypořádá 
s  rozkazovačnou tetičkou? Proč 
se rozhodne vrhnout na úklid 
místní školy? Jak se kupuje straši-
dlo přes internet? A co si taková 
čarodějnice počne, když čeká ná-
vštěvu a nemá vůbec nic na sebe?

LAURA OWENOVÁ

„Cinkylink! Winníííííííí!“ zavřeštěl domovní 

řvounek.

„Cože? Kdo to? Kde to jsem?“ zamumla-

la Winnie a zmateně se posadila na posteli. 

„Slyšels to taky, Wilbure?“

Kocour se překulil na druhý bok, protáhl se 

a zhluboka si zívnul. Pak sebou plácnul zpát-

ky na polštář a vesele chrněl dál.

„Asi se mi to jen zdálo,“ pokrčila Winnie 

rameny. Znovu si lehla, protáhla se, zhluboka 

si zívla a…

„Wiiiiníííí!“ zakvílel domovní řvounek.
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WINNIINA
příšerná tetička

„Pro škrkavčí škytavku, někdo dopravdy 

zvoní!“ vyjekla Winnie. „Budu se muset jít  

podívat, koho to sem čerti nesou.“

Winnie přešla k oknu a vykoukla ven.

„U všech muších kolínek, vždyť to je tetička 

Agnes! A s celou hromadou kufrů! Chystá se 

u nás zůstat!“

Wilbur zajel pod peřinu.

„Schovávání ti nepomůže,“ upozornila 

ho Winnie. „Tetička vždycky pozná, že jsme 

doma.“

Potom se vyklonila z okna a houkla: „Budu 

dole, než by červík zadečkem zavrtěl, tetičko.“
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„Cinkylink! Winníííííííí!“ zavřeštěl domovní 

řvounek.

„Cože? Kdo to? Kde to jsem?“ zamumla-

la Winnie a zmateně se posadila na posteli. 

„Slyšels to taky, Wilbure?“

Kocour se překulil na druhý bok, protáhl se 

a zhluboka si zívnul. Pak sebou plácnul zpát-

ky na polštář a vesele chrněl dál.

„Asi se mi to jen zdálo,“ pokrčila Winnie 

rameny. Znovu si lehla, protáhla se, zhluboka 

si zívla a…

„Wiiiiníííí!“ zakvílel domovní řvounek.

11

WINNIINA
příšerná tetička

ABRAKADABRA! JDE SE KOUZLIT!



Pro děti od 4 let, vázaná, 
48 stran, 200 x 200 mm, 
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc
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VÍTE, JAK MLUVIT S DĚTMI O NEMOCI? 

A KDYŽ ONEMOCNÍ MAMINKA 

RAKOVINOU PRSU?

O MAMINCE, KTERÁ SI 
OSTŘÍHALA VLÁSKY

Příběh tatínka Brumly, maminky 
Báry a malých Brumdibárků ma-
lým čtenářům ukazuje vhodnou 
formou pohádky cestu, jak vše 
kolem nemoci citlivě vysvětlit, 
neublížit přitom a ani nestrašit… 
A tak si hrají na piráty, s ostří-
hanými vlásky a šátky na hlavě, 
plují po moři, až nakonec šťastně 
doplují.

LENKA PELÁNKOVÁ

Tato knížka pro nejmenší je svázána s projektem 
Mamma HELP „Říct to dětem“, který pomáhá 
ženám s rakovinou prsu mluvit s dětmi o jejich 
nemoci a jejím průběhu. Stěžejní součástí 
projektu je bezplatná individuální poradna se 
zkušenými psychology, kteří se věnují rodinné 
terapii u onkologických pacientů. Mamma HELP 
také pro pacientky s dětmi pořádá rekondiční 
pobyty, kde se opět účastníkům věnuje psycholog 
a také se snaží o této, u nás často opomíjené, 
tematice šířit povědomí.



Pro děti od 4 let, vázaná, 
104 stran, 210 x 240 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
VŠECHNO, CO POTŘEBUJEŠ  

VĚDĚT O VELIKONOCÍCH

S POVÍDKAMI DANIELY FISCHEROVÉ, 
 PETRA STANČÍKA A MICHAELY FIŠAROVÉ

7

HURÁ! JSOU TU 
VELIKONOCE

Tato knížka tě provede Veliko-
nocemi křížem krážem a  nudit 
se rozhodně nebudeš! Dozvíš 
se z ní o  různých velikonočních 
zvyklostech a tradicích, zjistíš, jak 
se slaví Velikonoce na druhém 
konci světa i za humny, připravíš 
si krásnou velikonoční výzdobu, 
naučíš se péct ty nejsladší a nej-
voňavější beránky a kromě toho 
se můžeš těšit na jarní pohádky 
známých českých spisovatelů.

HANA SKÁLOVÁ

Jiz
vyšlo:

76

Jak voni Velikonoceí

Moje milé děti, tak už tu máme 
jaro!

Já jsem zajíček Ušáček a rád bych 
byl vaším kamarádem a provedl vás 
touto knížkou.

Budeme si vyprávět o jaru a Veli-
konocích.

co Je to Vlastně Jaro? 
a co Jsou to VeliKonoce?

Tak pěkně popořádku:
Jaro je roční období, které přichá-

zí po zimě.
V kalendáři si to můžete vyhledat: 

jaro máme od 

jaro!



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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CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ, KDYŽ PADNE 

TMA? VÍŠ, KTEŘÍ ŽIVOČICHOVÉ 

OPOUŠTĚJÍ SVÉ ÚKRYTY?

ZVÍŘATA V NOCI

Když zapadá slunce, ukládají se zví-
řata pomalu ke spánku. Ale jdou 
spát skutečně všechna? Ani ná-
pad! Spousta z nich naopak ožívá 
až s  přicházejícím večerem. Tahle 
obrázková knížka ti ukáže, která 
to jsou, a umožní ti nahlédnout do 
nočního dění v přírodě.
Vydej se po stopách výrů, bobrů, 
rysů i  netopýrů a  podívej se, na 
koho můžeš v noci narazit v lese, 
u rybníka, na zahradě a ve městě. 
Poodhal tajemství živočichů opou-
štějících svůj úkryt a  vydávajících 
se na toulky pod rouškou tmy.

THOMAS MÜLLER

Jiz
vyšlo:

Rys  ostrov id
V průběhu devatenáctého století se rysa 
povedlo ve střední Evropě téměř vyhubit – 
podobně jako další dvě velké šelmy, 
medvěda a vlka. Teprve nedávno začali lidé 
tuhle krásnou, štíhlou šelmu do přírody opět 
vracet. To se může podařit jen ve velkých 
souvislých lesích s bohatým podrostem 
a skalinami. Rysí revír, který tento plachý 
samotář na svých nočních toulkách křížem 
krážem prochází, měří až sto padesát 
čtverečních kilometrů.
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V téhle uniformě mohl Napoleonův pěšák vyrazit třeba do bitvy u Slavkova. Jeho nejdůležítější 
výbavou byla mušketa, ve francouzštině fusil. Odtud také pochází výraz fyzilír.

Bodák, 
který se na-
sazoval na 
mušketu.

dvourohý 
klobouk

chochol

epolety
(výložky) 

manžety

revér
(klopy)

mušketa

kamaše

pěchotní šavle 

bodák

šosy se
znakem 
lehké pěchoty – 
loveckým rohem
(trumpetou) 

patrontaška s patronami
(náboje do muškety)

bandalír 

polní 
lahev

frak

čáka (čepice, která nahradila 
klobouky v pozdější fázi války)

batoh z telecí kůže
s přikrývkou

Jak vypadal Napoleonův voják lehké pěchoty?

Doplňky výstroje jako chochol, epo-
lety, revér, šosy fraku, límec a manžety 
určovaly druh vojska, jednotku a hod-
nost. U různých jednotek se tak barvy 

a detaily lišily.

HUSITI_STRANY_ZLOM.indd   44 3.2.2020   9:25:26

Pro děti od 6 let, brožovaná, 
72 stran, 225 x 297 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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VOJÁČCI 2 
HUSITÉ – MUŠKETÝŘI – FYZILÍŘI

Vydej se na dobrodružnou výpra-
vu do vojenského světa! Zastavíš 
se u husitů, prohlédneš si jejich 
vojenské ležení s  vozovou hrad-
bou a podíváš se, jaké používali 
zbraně. Postav si husitský válečný 
vůz nebo kuši. Na skok se zastavíš 
také u mušketýrů. A kdo by neznal 
napoleonské války? Ty v naší kníž-
ce samozřejmě nemohou chybět. 
Zahraj si skvělou napoleonskou 
deskovku. Těš se na spoustu zají-
mavostí, her, vystřihování a skvě- 
lé zábavy.

PAVEL KOLÍN, JAKUB KOLÍN

Jiz
vyšlo:

VYTVOŘ SI VLASTNÍ SBÍRKU VOJÁČKŮ!



153
VOJÁČKŮ
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Potom se obrátila ke Karlovi. „Při-

nes našemu hostu pár našich nejlepších 

oříšků.“

„Cože?“ vyhrkl Karel. „Fakt musím?“

„Ano, Karle. Musíš.“

Když Karel naštvaně oddusal po vět-

vi, Rézina se znovu podívala na Maxíka 

a položila mu tlapku na hlavu. „Vím, že 

nejsi veverka,“ zašeptala.

„Vážně?“

„HELE!“ protestoval Karel. „Tenhle byl 

můj nejoblíbenější!“

Rézina ukázala na Restrepa, který se 

řítil přes trávník, aby klacík aportoval. 

„Tamhle, můj příteli, je pes. To, co sedí 

u nás na stromě, není nic jiného než lé-

tající veverka. Už jsem o takových tvo-

rech slyšela, prý se vyskytují v dalekých 

lesích na Floridě, ale ani v nejdivočejších 

snech mě nikdy nenapadlo, že nějakého 

potkám.“

Maxík byl tak zmatený, že o krok couvl 

a málem se zřítil z větve.

Rézina se bleskurychle otočila a po-

padla ho za obojek.

„Proč bys létal, kamaráde, když nemu-

síš?“

zkrátit o 1 řádek

Pro děti od 7 let, vázaná,  
128 stran, 130 x 200 mm,  
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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I MALÝ PEJSEK DOKÁŽE VELKÉ VĚCI!

MAXÍK TOULAVÝ 
A VEVERČÁK PRCEK

Přidej se k dobrodružné výpravě 
Maxíka Toulavého, jeho party 
a maličkého veverčáka Prcka. Vy-
dejte se do světa všichni společně! 
Ve městě se zrovna řeší zapeklitá 
záhada: ze zoologické zahrady se 
ztrácejí zvířata, takže se psí parta 
brzy seznámí s nevrlými lvy, chyt-
rými opicemi a podezřelým stráž-
ným Samuelem Sádlem. Zachrání 
Maxík s kamarády ZOO a splní se 
Prckovo veliké přání?

STEVE VOAKE

Jiz
vyšlo:

7

PRV NÍ K A PITOL A

Veverčák Prcek

Pokaždé když sluníčko zapadlo za stře-

chy a nad městem vyšel měsíc, Maxík 

vycítil, že se ve vzduchu něco změnilo. 

Během dne byl svět plný hluku, světla, 

lidí, aut a nejrůznějších věcí.

Jenže v noci všechno zmizelo ve tmě, 

přes zahrady se protáhly stíny, pod hrst-

kou hvězd houkaly sovy a v korunách 

stromů ševelil vítr. Ze světa se zničeho-

nic stalo jiné, tajemné místo s příslibem 

dobrodružství.

8 9

Dneska ale seděl Maxík před boudou 

a díval se na svůj košík a misku plnou 

jídla. Jeho kamarádka Pašmínka odjela 

na prázdniny se svojí paničkou Růžou, 

a i když Maxík věděl, že se vrátí, mu-

sel myslet na všechna ta dobrodružství, 

která spolu zažili. Nevěděl proč, ale měl 

pocit, jako by mu něco chybělo. Život mu 

teď připadal moc klidný a pohodlný.

„Není ti nic?“ zeptal se Restrepo, kte-

rý se k němu protáhl dírou v živém plo-

tě. „Jsi nějaký posmutnělý.“

„Já vím,“ řekl Maxík, „ale nevím proč. 

Vždyť mám všechno, co jsem si přál.“

„Pak je možná nejvyšší čas přát si 

něco jiného,“ prohlásil Restrepo. „Ne 

jídlo nebo střechu nad hlavou.“

„Moudrá slova, Restrepo,“ prohodil 

buldok pan B., který seděl na trávníku 

vedle Marcela. „Ale mluvme o mně. Há-

dejte, co chci já.“

„Nemám tušení,“ odpověděl Marcel. 

„Ránu do hlavy?“
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Dneska ale seděl Maxík před boudou 

a díval se na svůj košík a misku plnou 

jídla. Jeho kamarádka Pašmínka odjela 

na prázdniny se svojí paničkou Růžou, 

a i když Maxík věděl, že se vrátí, mu-

sel myslet na všechna ta dobrodružství, 

která spolu zažili. Nevěděl proč, ale měl 

pocit, jako by mu něco chybělo. Život mu 

teď připadal moc klidný a pohodlný.

„Není ti nic?“ zeptal se Restrepo, kte-

rý se k němu protáhl dírou v živém plo-

tě. „Jsi nějaký posmutnělý.“

„Já vím,“ řekl Maxík, „ale nevím proč. 

Vždyť mám všechno, co jsem si přál.“

„Pak je možná nejvyšší čas přát si 

něco jiného,“ prohlásil Restrepo. „Ne 

jídlo nebo střechu nad hlavou.“

„Moudrá slova, Restrepo,“ prohodil 

buldok pan B., který seděl na trávníku 

vedle Marcela. „Ale mluvme o mně. Há-

dejte, co chci já.“

„Nemám tušení,“ odpověděl Marcel. 

„Ránu do hlavy?“



Johan. „Viděl jsem je v nejrůznější 

náladě. Když přestanou mrskat 

ocasem nebo široce roztáhnou uši, 

jsou nervózní. A když zatroubí, co 

nejrychleji utečte! Mohlo by to 

znamenat, že se chystají zaútočit.“

10

„Fuj! Máš na sobě sloní hovínka!“ 

Ella se chytila za nos a ukázala 

na Fančinu pracovní kombinézu.

„Člověk nemůže čistit slonům 

výběh a neušpinit se přitom.“ Smála 

se Frantina. „Když jsi čistá, znamená 

to, že jsi práci odflákla!“

7

Velký úklid

1

42

Potom se obrátila ke Karlovi. „Při-

nes našemu hostu pár našich nejlepších 

oříšků.“

„Cože?“ vyhrkl Karel. „Fakt musím?“

„Ano, Karle. Musíš.“

Když Karel naštvaně oddusal po vět-

vi, Rézina se znovu podívala na Maxíka 

a položila mu tlapku na hlavu. „Vím, že 

nejsi veverka,“ zašeptala.

„Vážně?“

„HELE!“ protestoval Karel. „Tenhle byl 

můj nejoblíbenější!“

Rézina ukázala na Restrepa, který se 

řítil přes trávník, aby klacík aportoval. 

„Tamhle, můj příteli, je pes. To, co sedí 

u nás na stromě, není nic jiného než lé-

tající veverka. Už jsem o takových tvo-

rech slyšela, prý se vyskytují v dalekých 

lesích na Floridě, ale ani v nejdivočejších 

snech mě nikdy nenapadlo, že nějakého 

potkám.“

Maxík byl tak zmatený, že o krok couvl 

a málem se zřítil z větve.

Rézina se bleskurychle otočila a po-

padla ho za obojek.

„Proč bys létal, kamaráde, když nemu-

síš?“

zkrátit o 1 řádek

Pro děti od 6 let, vázaná, 
150 stran, 130 x 200 mm, 
běžná cena cca 239 Kč

Cena pro tebe

190 Kc

PŘIDEJ SE K FANY,  
KTERÁ PO CELÉM SVĚTĚ  

ZACHRAŇUJE DIVOKÁ 
ZVÍŘATA V NOUZI

11

LVÍČE V NESNÁZÍCH 
MLÁĎATA V NOUZI

Seznam se s Fany, která nejvíce 
ze všeho miluje zvířata a udělá 
cokoli, aby jim pomohla! To, co 
začne jako obyčejný školní výlet 
do zoologické zahrady, skončí 
jako dobrodružná cesta za zá-
chranou malého roztomilého 
lvíčka. Fany se ocitne v  národ-
ním parku Serengeti, kde objeví 
opuštěné lví mládě. Rozhodne 
se, že ho vrátí k  jeho rodině. 
Vydává se tedy do nemilosrdné 
divočiny. Dokáže přežít jen s lah-
ví vody, půlkou svačiny a  svým 
orientačním smyslem?

RACHEL DELAHAYEOVÁ
7

PRV NÍ K A PITOL A

Veverčák Prcek

Pokaždé když sluníčko zapadlo za stře-

chy a nad městem vyšel měsíc, Maxík 

vycítil, že se ve vzduchu něco změnilo. 

Během dne byl svět plný hluku, světla, 

lidí, aut a nejrůznějších věcí.

Jenže v noci všechno zmizelo ve tmě, 

přes zahrady se protáhly stíny, pod hrst-

kou hvězd houkaly sovy a v korunách 

stromů ševelil vítr. Ze světa se zničeho-

nic stalo jiné, tajemné místo s příslibem 

dobrodružství.

„Fuj! Máš na sobě sloní hovínka!“ 

Ella se chytila za nos a ukázala 

na Fančinu pracovní kombinézu.

„Člověk nemůže čistit slonům 

výběh a neušpinit se přitom.“ Smála 

se Frantina. „Když jsi čistá, znamená 

to, že jsi práci odflákla!“

7

Velký úklid

1

„Radši budu líná, než abych 

smrděla,“ prohlásila Ella a otřepala 

si z prstů bahno se slámou.

Ošetřovatel zvířat Johan hlasitě 

zatleskal.

„Všichni odložte nářadí,“ zavolal, 

„a pojďte ke mně.“

Holčičky se připojily ke zbytku 

třídy u branky a Johan se rozesmál 

tomu, jak vypadají.

„Tak jaké to bylo? Moc to 

nevonělo, co?“

Všichni křičeli fuuuj a blééé 

a chichotali se.

„Sloni jedí až šestnáct hodin 

denně, což znamená, že vyprodukují 

spoustu… trusu. Když se ohlédnete, 

8

Lvíče v nesnázích



Až já budu 
velká, budu 

paní učitelka. 

Jo! Anebo básnířka. 
Haha. Já mám jasno. Budu 

architektem. Navrhnu si dům 
v korunách stromů. Povede z něj 

klouzačka rovnou k rybníku. Sám si 
na počítači navrhnu každý detail. 

A kdyby to náhodou nevyšlo, 
budu průvodcem. K tomu 

mi bude stačit mapa.

čím BudEŠ,
AžVyrOsTEŠ?

Č Í M  B U D E Š ,  A Ž  V Y R O S T E Š ?  / více na s .  81  /

EVO í ?VO í
Vyprané ponožky voní, ale ty, co Otík sundal po fotbale… Fujtajbl! 

Hele, nech si toho! Taky nic neříkám, když se  
přiženeš s lakem na nehty. To je puch! I když ty tvrdíš, 

že je to náramná vůně. V tom se asi neshodneme. 

cO  COATI

C O  T I  V O N Í  A  N E V O N Í ?  / více na s .  81 /

Pro děti od 5 let, vázaná, 
88 stran, 205 x 260 mm, 
běžná cena 269 Kč

Cena pro tebe

215 Kc

12

VČETNĚ MOBILNÍ APLIKACE KE STAŽENÍ

POVÍŠ MI TO? 
HRAVÉ ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ 
ZÁSOBY

Nauč se prostřednictvím roz-
manitých konverzačních témat 
a  netradičních úkolů utřídit si 
a zformulovat myšlenky, hrát si 
s  jazykem a  správně se vyjad-
řovat. Bohatě ilustrovaná kniha 
vybízí k mluvení i svou grafickou 
podobou. Publikace je určena 
jak dětem a jejich rodičům, tak 
i  logopedům a učitelům. V zá-
věru jsou zařazeny stručné po-
známky, které rodiče procvičo-
vanou problematikou provedou 
a poradí jim, jak s knihou správ-
ně pracovat.

ESTER STARÁ



Až já budu 
velká, budu 

paní učitelka. 

Jo! Anebo básnířka. 
Haha. Já mám jasno. Budu 

architektem. Navrhnu si dům 
v korunách stromů. Povede z něj 

klouzačka rovnou k rybníku. Sám si 
na počítači navrhnu každý detail. 

A kdyby to náhodou nevyšlo, 
budu průvodcem. K tomu 

mi bude stačit mapa.

čím BudEŠ,
AžVyrOsTEŠ?

Č Í M  B U D E Š ,  A Ž  V Y R O S T E Š ?  / více na s .  81  /

EVO í ?VO í
Vyprané ponožky voní, ale ty, co Otík sundal po fotbale… Fujtajbl! 

Hele, nech si toho! Taky nic neříkám, když se  
přiženeš s lakem na nehty. To je puch! I když ty tvrdíš, 

že je to náramná vůně. V tom se asi neshodneme. 

cO  COATI

C O  T I  V O N Í  A  N E V O N Í ?  / více na s .  81 /
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Balícek

Pro děti od 7 let, 4x vázaná, 
celkem 488 stran, 
130 x 180 mm, 
běžná cena 699 Kč

Cena pro tebe

560 Kc

ANDREAS SCHLÜTER

HRŮZA ZARUČENA!!!
VLKODLAK A JÁ
DRÁKULA A JÁ
MUMIE A JÁ

FRANKENSTEIN A JÁ

Čtyřdílné vyprávění se završilo, 
a  proto ti přinášíme oblíbené 
strašidelné příběhy dvou kama-
rádů Oldy a Ríši v  jednom ba-
líčku za výhodnou cenu. Prožij 
s  nimi dobrodružství, při kte-
rých se tají dech.

Třesou se mi ruce, div mi napětím ne-
prasknou nervy. Po čele mi stékají stu-
dené kapky potu. Nevědomky si kou-
šu spodní ret. Už to nevydržím. Čeká 
nás veliká chvíle.

Můj nejlepší kamarád Olda drží pa-
lec na červeném tlačítku, připravený 
ho každou chvíli stisknout.

„Teď jde o všechno, Ríšo. Za pár vte-
řin se dozvíme, jestli se nám povedlo 
stvořit prvního umělého člověka,“ 
oznámí slavnostně.

To je popravdě trochu nadnesené. 
Umělého člověka jsme sešroubovali 
z několika starých plechovek, dali do 
něj baterku ze starého laptopu a vy-
bavili ho ovladačem, který původně 
řídil jeřáb ze stavebnice. Přesto jsme 
na naše dílo hrdí a slavnostní nálada 
je rozhodně na místě.

V Oldově kůlničce jsme zhasli a na-
mířili žlutou bodovku na stvoření, 
které – když všechno klapne – co ne-
vidět pokřtíme na Frankensteina.



Pro děti od 8 let, vázaná, 
128 stran 130 x 210 mm, 
běžná cena 259 Kč

Cena pro tebe

205 Kc
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VESELÉ PŘÍBĚHY NEJVTIPNĚJŠÍCH 

PONÍKŮ VŠECH DOB

ČOKO A KEKS 
VLAJ, HŘÍVO, VLAJ

Představ si, že by ses měl, jako 
se mají Čoko s Keksem. Co by tě 
čekalo? Vyhříval by ses celý den 
na sluníčku, cpal by ses senem 
a občas si udělal vyjížďku s Lo-
tou… Čoko je se svým životem 
na statku navýsost spokojený. Je-
nomže šéfová si usmyslela, že by 
se on a  jeho kamarádi měli za-
pojit do výuky ježdění. Že by měl 
Čoko celý den vozit na hřbetě 
děti? Tomu rozhodně musí za-
bránit! Stůj co stůj!

SUZA KOLBOVÁ

„Nestrkej do mě, ty čokopako!“ ozval se 
Keks zprava.

„Já ti nic nedělám,“ ohradil se Čoko, 
a jak přepravník zprudka vzal levotočivou 
zatáčku, jen tak tak se udržel na unavených 
nohou. Oba poníci do sebe znovu vrazili.

Puf! Zpod ocasu Čokova černobíle stra-
katého kamaráda se vyvalil smrdutý oblá-
ček.

„Fuj!“ odfrkl si Čoko. „Smrdíš jako deset 
kopek hnoje, Keksi!“

„Sám smrdíš,“ vrátil mu to Keks a chňapl 
po něm. Vazák byl naštěstí příliš krátký.

Přes polovysokou dřevěnou přepážku, 
která ho oddělovala od Čoka a Kekse, na- 
táhl svou velkou bílou hlavu Ole. „Přestaň-
te se hádat, trpajzlíci,“ napomenul je.

Čoko si povzdechl. Ole má pravdu. 
Všichni stáli už příliš dlouho v transporté-
ru, který je měl dopravit do jejich nového 
domova. Při tom pomyšlení si znechuceně 
odfrkl. Už před odjezdem se rozhodl, že se 
mu nový statek, který šéfka koupila, nebu-
de NIKDY líbit. Na to měl až moc rád svůj 
dosavadní domov, kde to vonělo mořem 
a větrem.

„Co ti je?“ chtěl vědět Keks.
Ale Čokovi nebylo do řeči. Ostatní by se 

mu leda smáli, že se mu už teď stýská.



Pro děti od 8 let, vázaná, 
304 stran, 140 x 210 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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CECH DOBRODRUHŮ

Přátelé Zed Kagari a Broch Dan-
drfíl žijí v  jednom z  posledních 
měst, která zůstala poté, co 
svět zaplavily nestvůry. Navíc se 
ocitnou v  pěkně nebezpečných 
řadách cechu dobrodruhů, kteří 
se jako jediní stále odvažují za 
městské hradby a čelí tam hlado-
vým stvůrám z jiných sfér… Zažij 
s nimi dobrodružství, od kterého 
se neodtrhneš!

ZACK LORAN CLARK
NICK ELIOPULOS

P
řestože konec světa nastal dlouho předtím, než 

se Zed narodil, tohle byl zatím nejděsivější den 

jeho krátkého života.

Stál na volnohradském tržišti, uprostřed 

životem ky   pící změti stanů a stánků, která se nachá-

zela na pomezí bo  hatého středu města a chudin-

ských čtvrtí. Mnohé krámky byly postavené doslova 

jeden na druhém jako pestrobarevné hromady kostek 

a vršily se tak vysoko, jak jim jen město dovolovalo.

Zdálo se, že na trhu vládne toho rána nervozita. 

V tuto časnou hodinu to tu obvykle bzučelo hlasy 

trhovců, kteří se navzájem zdravili, a horečným bre-

bentěním služebných smlouvajících s hokynáři.

Dnes nikoliv. Dnes bylo tržiště tiché. Jediným zvu-

kem, který se nesl nad ztichlým náměstím, bylo vzdá-

lené bušení kladiv.

Volnohrad se připravoval na Povolávání.

Vedle Zeda stál jeho nejlepší kamarád Broch. Oba 

chlapci se dívali na velký fialový stan, který měl nad 

vchodem vývěsní štít s pečlivě vyřezaným nápisem:

Makiviny věštby a talismany

Stará Makiva se sama představovala jako mystička, 

ale někteří lidé o ní mluvili jako o čarodějnici. Pro-

dávala talismany všeho druhu. Svatební talismany, 

amulety proti psímu kousnutí i ochra  nu proti kletbám. 

Měla dokonce i talismany pro čistší prádlo.

Některý z jejích talismanů měla zastrčený v kapse 

nebo pověšený na krku polovina prostých obyvatel 

Volnohradu. Nosili je prý ale i mnozí šlechtici, přes-

tože to nikdo z nich nepřiznával veřejně.

KDO SE BOJÍ, 
NESMÍ ZA HRADBY!



Pro děti od 7 let, brožovaná, 
192 stran, 170 x 227 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc
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JAK TO TEN PES MYSLÍ?

Kniha ti poskytne prima základ 
pro budování vztahu s tvým pej-
skem. Najdeš v ní popis psí řeči 
těla i  hlasových projevů typic-
kých pro určitá plemena doplně-
ný radami, jak na dané chování 
reagovat, názornými barevnými 
fotografiemi a připomínkami zvě- 
rolékaře. Když pochopíš, co se 
ti tvůj pejsek snaží sdělit, nau-
číš se rozumět zvířecímu myšlení 
a poznáš, proč se tvůj čtyřnohý 
kamarád chová tak, jak se chová.

ARDEN MOOREOVÁ

NAUČ SE LÉPE 
ROZUMĚT PSŮM 

KOLEM SEBE



Pro děti od 7 let, vázaná, 
120 stran, 140 x 190 mm, 
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc
PUSŤ SE S NIMI DO DOBRODRUŽSTVÍ
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KÁJA A OLIVA LÁMOU 
REKORDY

Seznam se s  kamarádkami, se 
kterými zažiješ spoustu zábavy. 
Oliva se nudí, až jí jednoho dne 
paní učitelka přinese knihu svě-
tových rekordů a  ona se dozví 
o  největších, nejmenších a  nej-
zvláštnějších věcech na světě. 
Brzo propadne celá druhá třída 
rekordní horečce. Kdo udělá nej- 
více hvězd? Kdo si pověsí na 
obličej šestnáct lžic? Je opravdu 
možné řvaním rozbít sklenku? 
Kája s Olivou mají plán, jak vy-
tvořit rekord, plán plný hlíny, 
zkamenělin a izolepy!

ANNIE BARROWSOVÁ

Nuda.
Nuda!
Nuda!

Oliva otočila knihu vzhůru nohama 
a zkusila ji tak číst. Super. No, docela 
super. Ne. Nuda.

Oliva si povzdychla a otočila knihu 
zpátky. V knize, kterou si půjčila ve 
školní knihovně, se psalo o kočkách. 
Na každé stránce byla jiná kočka. Oliva 
měla kočky ráda, ale když si o nich 
musela číst, dohánělo ji to k šílenství. 
Všechny kočky vypadaly stejně kromě 
kočky sphynx, která nemá srst. Vypadá 
napůl jako pes a napůl jako krysa. Olivě 
se líbila nejvíc ze všech.

Kája stoprocentně nikdy kočku bez 
chlupů neviděla, pomyslela si Oliva. 
Věděla, že se během hodin čtení nemá 
mluvit, a tak rýpla Káju do žeber.

Káje poskakovaly oči po stránkách 
knihy. Hop, hop, hop. Vypadala, jako 
by sledovala utkání v ping-pongu. Olivy 
si ani nevšimla.

A tak ji Oliva znovu rýpla. „Haló!“ 
zašeptala. „Oliva volá Káju, přepínám!“

VŠECHNO ODHOĎ!



Pro děti od 6 let, kroužková, 
64 stran, 210 x 240 mm, 
běžná cena 269 Kč

Cena pro tebe

215 Kc
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KUTIKULÍN

Staň se nejšikovnějším kutilem 
široko daleko. Vezmi si nůžky, 
lepidlo, pastelky, svoje šikovné 
ruce a  pojď tvořit! Originální 
kniha plná návodů na vyrábě-
ní všeho možného tvůj pokoj 
rázem promění v  dílnu malého 
kutila. Vyrob si třeba neviditelný 
inkoust!

ANDREA POPPROVÁ

KDO SI NA ČEM POCHUTNÁ:
Najdi podle barevných teček, 

co svému svěřenci můžeš přinést 
domů z procházky.

OBSAHUJE PEXESO



Vybarvi políčka, ve

kterých jsou dvě tečky.

Opiš písmena ze 

SRDÍČEK a zjisti, jaký 

živočich „vydechuje“ 

ve tvaru srdce.
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PODVODNÍCIOBŘÍ
ÍCI

Í Velryby, plejtváci, keporkaci, kosatky, vorvani:

ti všichni patří do jedné velké rodiny. Vypadají jako 

velké ryby, ale jsou to savci: dýchají pomocí plic, 

rodí živá mláďata a krmí je mateřským mlékem.

Tito živočichové mají nos na 

vrchu hlavy. Nad hladinou ho 

otevřou, aby mohli dýchat. 

Vydechují páru, která se

v chladném vzduchu mění 

v kapičky vody a vytváří 

mohutný vodotrysk.

Ten může mít různý tvar.

VELRYBÍ MENU:

PlovoucÍ vodotrysk

Opiš písmena ze 
a zjisti, jaký 

živočich „vydechuje“ 

ve tvaru srdce.
KOSTRAPotřebuješ: papíry,nůžky a vatové tyčinky

Zkus si poskládat kostru
své vymyšlené mořské obludy!

ORIGAMIČtverec modrého papíru poskládej 

podle obrázkového návodu.

Na barevný papír si nakresli 
tvar velryby. Obrázek vystřihni 

a zohýbej podle návodu. Nahoře 

vytvoř dírku a protáhni jí stužku.
Dokresli oči a pusu.

PŘÁNÍČKO

Nakonec 
přikresli nebo 
přilep oko.

OTOČ

OTOČ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

8.
7.

ZMENŠENÁ 
ŠABLONA

TADY 
PŘEHN I

TV
O
ŘE
N
Í
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zohýbej podle návodu. Nahoře protáhni jí stužku.
Dokresli oči a pusu.

TAHEM

LAM

OVKA

KLAM
PO   DLO  

ZÁ  A

  DLO

tvoje jméno

Nosit dříví do lesa (dělat něco zbytečného).
Na obrázku žádné nejsou.

RÉ

  DLO
ŘEKA

13 obdélníků

(POČÍTÁME I TEN VELIKÝ, KTERÝ 
VŠECHNY OBKLOPUJE.)

jeden ze tří králů

JULIUS MÁ NEOLEMOVANOU ČEPICI. OLEMUJEME MU JI?

        NÍ ME  D
H       Á

KA         NÍK

jeden ze tří králů

mini

ZE

TEČKA NA KONEC.

OLAM

DOKÁŽEŠ SPOČÍTATČERNÉ PUNTÍKY?

Je to tvoje, ale používají ho hlavně tví kamarádi.Co to je? 

Lední medvěd hledá kapesník.

KOLIK OBDÉLNÍKŮJE NA OBRÁZKU?
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TVOJESTAROSTIBYCH CHTĚLMÍT.

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

NEBO NA WWW.CASOPISTECKA.CZ
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HRÁTKY 
S VELRYBAMI

+ 16 STRAN
MINIČTENÍv každém čísle

LUŠTĚNÍ
KOMIKSY

ZAJÍMAVOSTI

A ZÁHADY
PŘÍRODA

ÚNIKOVÁ HRA

NAPSAL A NAKRESLIL

ALEX T. SMITH
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NO NA HORÁCH

VELRYBÍ ENU:VELR U:

OTOČ

4.

Nakonec 
přikresli nebo 

OTOČ

ZMENŠENÁ 
ŠABLONA

ZÁ

jeden ze tří králů

mini

používají ho hlavně 
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CENA PRO TEBE ZA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 380 K

ÚNIKOVÁ HRA
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VENKU VICHR, SNÍH A CHLAD,

ZKŘEHLÍ PTÁČCI MAJÍ HLAD.

DUBÁNEK MÁ PTÁČKY RÁD,

CHCE SE O NĚ POSTARAT.

Do misky nasyp semínka.

Většina ptáků má nejraději semínka 

slunečnice nebo lnu. Přidat můžeš

mák a menší kousky oříšků. 

Roličku toaletního papíru pomaž zvenčí 

medem a potom ji v semínkách obal.

Skrz roličku protáhni provázek, aby se 

krmítko dalo pověsit na strom.

MOUČNÍK

Poblíž krmítka můžeš pověsit 

jablka nebo sušené jeřabiny. 

Vrabcům zachutná i strouhanka

z bílého pečiva.

KAM S NÍM

Krmítko pověs venku 

na větev do výšky, kam 

dosáhneš.

Když venku mrzne 

a sněží, ptáci jen 

těžko shánějí něco do 

zobáčku. Vyrob jim 

jednoduché krmítko.

HLAVNÍ

CHOD

Více inspirace najdete na www.ucimesevenku.cz.
Připraveno ve spolupráci se 

Vzdělávacím centrem TEREZA.

MED
SEMÍNKA

PROVÁZEK

NŮŽ NA MAZÁNÍ

www.ucimesevenku.cz. 21Připraveno ve spolupráci se 

Vzdělávacím centrem Připraveno ve spolupráci se 

Vzdělávacím centrem 
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Nejdříve malé upo-
zornění: Toto není 
další knížka ze série 
o  Mimoňce Nikki 
a jejích kamarádkách 
Chloe a  Zoey, ale 
DENÍK. A druhé upo- 
zornění: Tento deník 
není pro kluky! Ob-
sahuje totiž výhrad-
ně holčičí otázky 
na každý den. Pod 
otázkou je vždy mís-
to, kam můžeš zapsat hned dvě své odpovědi. 
To znamená, že první rok nějak odpovíš a další 
rok můžeš odpovídat znovu a  ani nemusíš nic 
gumovat. Líbí se mi, že je deník vtipný. Můžeš 
mu svěřovat všelijaké drby, srandovní historky 
a nejtrapnější zážitky. Na některé otázky odpo-
vídá i sama Nikki. A to buď slovy nebo obrázky. 
Určitě si užiješ parádní jízdu!

Knížka začíná dost 
napínavě, je to pří-
běh štěňátka, které 
se ztratilo, zamota-
lo do živého plotu 
a  bylo strašně vy- 
hládlé a žíznivé. Jas-
mínka štěňátko za-
chránila a  pojmeno-
vala ho Mráček. Jak 
se příběh vyvíjí dál, 
si už musíte přečíst 
sami. Prozradím, že 
se vyskytly i  veselé 
momenty. Mně se knížka líbila. Obrázky, kte-
ré text doprovází, jsou moc povedené. Mráčka 
bych doporučila dětem tak od sedmi let, jenom 
asi ne úplně všem. Děti, které jsou hodně cit-
livé, by mohly při čtení některých pasáží plakat 
anebo by byly smutné. A  možná by se kvůli 
tomu nepročetly až k hezkému závěru, což by 
byla škoda.

ANETA VOBORNÁ
ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

ŠÁRKA PILINGOVÁ
ZŠ KARLA ČAPKA

PRAHA

RACHEL RENÉE RUSSELLOVÁ

minirecenze
DENÍK MIMOŇKY
BEZ FILTRU!
TVOJE DENÍČKOVÁ ZPOVĚĎ

Cena 
pro tebe 240 Kc

HELEN PETERSOVÁ

minirecenze
ŠTĚŇÁTKO MRÁČEK

Cena 
pro tebe 175 Kc
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Uvěřil bys, že Pier- 
re Demalvilain za- 
hájil kariéru tajné-
ho agenta už ve  
čtrnácti letech? Ne- 
bo že surfařka Be- 
thany Hamiltonová 
přežila útok žra-
loka tygřího? Žra- 
lok jí ukousl ruku, 
a  než se dostala 
do nemocnice, při-
šla o více než po-
lovinu krve. A stej-
ně začala znovu závodit a vyhrávat! Neumím si 
představit její odvahu, že se pak moře nebála. 
Nejvíce ale obdivuji Julianu Ossaovou, která si 
v deseti letech poradila s aligátorem. Za každou 
kapitolou najdeš radu, např. jak namalovat auto-
portrét, jak mluvit na veřejnosti nebo co musíš 
vědět o lavině. A taky co dělat, když se do tebe 
zakousne aligátor.

Chtěl by ses vydat 
na expedici do pří-
rody? Zjistit, jak 
zapálit oheň bez 
sirek a zapalovače? 
Nebo si chceš vy-
robit prak nebo 
luk? Jestli toužíš 
něco z těchto věcí 
podniknout, je ta-
hle kniha přesně 
pro tebe. Knížka je 
hezky zpracovaná 
a pěkně ilustrovaná. Najdeš v ní plno zajímavých 
rad, třeba jak si tu expedici do přírody napláno-
vat, jak si z opuštěného ostrova přivolat pomoc 
nebo jak se orientovat v přírodě bez kompasu, 
jak přežít útok žraloka nebo tygra a jak bezpeč-
ně přebrodit řeku. Mně se tahle kniha líbila a ur-
čitě si zapamatuju, jak lechtat rybu a zároveň ji 
ulovit. Moc doporučuji!

JULIA ANNA JANATOVÁ
ZŠ NA STRÁNI

DĚČÍN

ONDRA NÁBĚLEK
ZŠ A MŠ CHUCHELNÁ

AMANDA LIOVÁ

minirecenze
PŘÍBĚHY 
POZORUHODNÝCH DĚTÍ

Cena 
pro tebe 280 Kc

minirecenze
PŘÍRUČKA PŘEŽITÍ
SUPERHRDINOU SNADNO A RYCHLE

Cena 
pro tebe 240 Kc
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A JEDÉM!

Pro děti od 5 let, vázaná, 
56 stran, 210 x 240 mm, 
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc
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LÍZA A PUPÍK V AFRICE

Kočička Líza a pes Pupík se roz-
hodli cestovat a vydají se až do 
Afriky, aby pomohli s  hledáním 
opičky, která utekla ze ZOO. 
Čeká je dobrodružství na vodě 
i  na souši, setkají se s  exotic-
kými zvířaty i  pozoruhodnými 
osobnostmi. Kniha je nabitá také 
zajímavými úkoly.

EVA BAVOROVÁ
TOMÁŠ SUDER

Kolem bRehu je SpinavE moRe,

plave tu spousta vEcI, kterE sem nepatRI.

Skrtni vSechno, co by tu nemElo bYt.

’

’ ’

’

’

OBLÍBENÉ POSTAVIČKY 

NA DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVĚ



A JEDÉM!

Pro děti od 7 let, vázaná,  
80 stran, 190 x 245 mm,  
běžná cena 289 Kč

Cena pro tebe

230 Kc

PŘÍBĚHY OSOBNOSTÍ,  
KTERÉ PROSLAVILY NAŠI ZEM

23

SVĚTOVÍ ČEŠI

Prostřednictvím textu a komik-
su ti tahle kniha dá nahlédnout 
do lidských osudů výjimečných 
osobností, které vynikly ve svém 
oboru. Najdeš v ní 27 příběhů 
pozoruhodných lidí – umělců, 
vynálezců, vědců i podnikatelů. 
Jejich životní cesty byly různé, 
ale všichni jsou to lidé, na které 
bychom měli být hrdí. Seznam se 
s nimi také ty.

JIŘÍ ČERNÝ
JANA JŮZLOVÁ

Jan Evangelista Purkyně 
(1787–1869) 

V  českých dějinách máme jen málo 
všestranně talentovaných osobností, 

které by však současně dosáhly již ve  své 
době světového věhlasu a významu. Jednou 
z  nich je Jan Evangelista Purkyně – fyzio-
log, přírodovědec a  také básník a  překla-
datel, který byl ve styku s předními evrop-
skými vědeckými osobnostmi své doby, 
a přitom nepřestával být vlastencem.

Narodil se v  Libochovicích jako syn 
hospodářského úředníka, avšak jeho otec 
záhy zemřel. Vzdělání získal u  piaristů 
a  do  tohoto řádu také vstoupil. Později se 
ale rozhodl věnovat především přírodním 
vědám, a  tak řád v  roce 1807 opustil. Vy-
studoval medicínu, avšak bez vhodných 
konexí a také kvůli svému vlastenectví ne-
mohl v Praze získat místo, až němečtí přá-
telé mu roku 1823 pomohli k  postu profe-
sora anatomie a fyziologie v tehdy pruské 
Vratislavi (dnes Wrocław v Polsku).

ILUSTROVAL JIŘÍ FIXL



Pro děti od 8 let, brožovaná, 
96 stran, 180 x 230 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc

24

KŘEČKOMILOVÉ, POZOR!

HRAČKY A DOMEČKY 
PRO KŘEČKY

Máš doma křečka? Knížka ti 
krok za krokem ukáže, jak pro 
něj vytvořit kolotoč, fantastické 
hrady, náročná bludiště, houpač-
ky a  ještě mnohem víc, aby se 
nenudil a pěkně si protáhl tělo! 
Všechno lze navíc vyrobit z ma-
teriálů, které máš běžně doma.

CARIN OLIVEROVÁ



Pro děti od 8 let, vázaná, 
128 stran, 170 x 230 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc

PŘÍRUČKA, DÍKY KTERÉ SE MEZI 
JEDNOROŽCI NEZTRATÍŠ

25

SPOLEČNOST 
KOUZELNÝCH 
JEDNOROŽCŮ 
OFICIÁLNÍ PRŮVODCE

Po staletích utajování vydává 
Společnost kouzelných jednorož-
ců svého prvního oficiálního prů-
vodce. Přečti si o  jednorožcích 
úplně všechno – kde se vyskytují, 
co jedí a  jak nejlépe nějakého 
najdeš. Kromě toho se dozvíš 
i  to, jak se stát členem jejich 
společnosti.

SELWYN E. PHIPPS

JEDNOROŽČÍ JÍDLO
Jednorožci mají pořádný apetit a jejich 
běžná strava se skládá z trávy, rostlin, 
květin a bobulí. Nicméně stejně, jako 
je tomu u lidí, liší se jejich jídelníček 

podle toho, kde žijí. Následující obrazový 
průvodce představuje některé 

z nejběžnějších jednorožčích potravin.



Pro děti od 7 let, brožovaná, 
96 stran, 230 x 260 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc
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PASTELKOPEDIE 
POZNÁVEJ SVĚT, ZATÍMCO SI 
VYBARVUJEŠ
Tahle knížka je přímo napěchova-
ná zajímavými fakty a úžasnými 
obrázky k vymalování a zaručeně 
tě zabaví na celé hodiny. Stačí se 
vybavit pastelkami nebo fixkami 
a můžeš začít vstřebávat vědo-
mosti, zatímco si vybarvuješ. 
A nezapomeň na ořezávátko! RAKETA

Během prvních 3 vteřin 
letu spálí raketa tolik 
paliva, že by se vešlo do 
olympijského bazénu.

V Indii je součástí ženského národního 
kroje sárí vyrobené z barevného hedvábí 
nebo bavlny. Dlouhý pruh látky se opatrně 
obtočí kolem těla a vypadá pak jako šaty.

VYBARVUJ A BAV SE



Pro děti od 5 let, brožovaná, 
48 stran, 265 x 370 mm, 
běžná cena 299 Kč

Cena pro tebe

240 Kc

STAŇ SE VELITELEM VÝPRAVY 

A SPOČÍTEJ VŠECHNA ZÍŘATA!

27

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



o tri bezva knihy
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Soutěž o tři bezva knihy

Vyhraješ, když pošleš správné odpovědi na našich sedm otázek!

Odpovídat můžeš od pondělí 23. března do neděle 29. března. 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 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020  
na web bookni.si/soutez.

Výherci budou zveřejněni 3. 4. 2020 na facebook.com/mfknihy  
a na našich webových stránkách bookni.si.

SOUTEZ

1. Čarodějka Winnie a kocour Wilbur mají doma speciálního pomocníka,  
který jim cinkáním a voláním ohlašuje návštěvy. Jak se nazývá? 

  
2. Sliz Blemcavý a Můra Vysávalka jsou hrdinové z knížky Kanálníčci. Jak se jmenuje třetí z 

party strašidel z podzemí?  

3. Jaro se blíží, zanedlouho budeme moci zvolat Hurá! Jsou tu Velikonoce. Na které strán-
ce našeho katalogu najdeš informace o téhle jarní knížce?   

4. Kam odjela kamarádka Maxíka Toulavého Pašmínka se svojí paničkou Růžou?   

5. Autoři Vojáčků mají příjmení shodné se jménem jednoho českého města.  
Jak se město a oba pánové jmenují?

6. Kniha Zvířata v noci tě seznámí např. s rysem ostrovidem, který pod rouškou tmy 
obchází svůj revír. Kolik kilometrů čtverečních takový revír měří?      

7. Jak zní název národního parku, ve kterém se ocitne hrdinka Fany  
z knížky Lvíče v nesnázích?  

o tri bezva knihy



Pro děti od 7 let, brožovaná, 
96 stran + kompas, 127 x 203 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc

30

CO NESMÍ CHYBĚT SPRÁVNÉMU  
PRŮZKUMNÍKOVI. 

VČETNĚ KOMPASU!

PRŮVODCE PRO MALÉ 
PRŮZKUMNÍKY

Láká tě táboření v  přírodě? Lá-
kají tě hory? Nebo bys raději do 
džungle anebo na expedici na 
severní pól? Pak by se ti mohla 
šiknout tahle příručka. Poradí ti, 
co si vzít s sebou, jak se správně 
obout, jak si co nejpraktičtěji sba-
lit batoh, jak se stravovat a orien-
tovat v terénu. Naučí tě postavit 
si přístřešek, rozdělat oheň nebo 
třeba vázat bezpečné uzly. Sou-
částí průvodce je i malý kompas, 
takže se nemusíš bát, že se na 
cestě za dobrodružstvím ztratíš.

JUSTIN MILES



7

V manéži kluše kolem dokola černý kůň tino. najednou z něj 

Patrik seskočí, v letu udělá salto a elegantně dopadne oběma 

nohama na zem. S úsměvem se uklání prázdným řadám v hle-

dišti.

lili tleská. tatínek Patrika chválí: „Výborně! Jestli se ti to tak-

hle povede i dneska při vystoupení, bude to číslo večera.“ Pa-

trik září a ještě jednou se ukloní.

„tati, prosím, já už s vámi chci taky vystupovat,“ žadoní lili. 

„ty?“ diví se Patrik. „a už něco umíš?“

„Umím toho spoustu!“ brání se rozzlobeně lili. 

tatínek ji pohladí po vlasech. „ne, lili, na to jsi ještě moc 

malá.“

a Patrikovi řekne: „Polední přestávka. Po obědě budeme 

v tréninku pokračovat.“

V tu ránu nechá tino klusání, skloní hlavu a začne chroupat 

piliny na zemi. Jako kdyby tatínkovi rozuměl každé slovo.

Patrik ho vezme za ohlávku a podá ji lili. „odveď ho zpátky 

do boxu,“ přikáže jí.

Pak z manéže odkráčí a společně s tatínkem zamíří za ma-

minkou do maringotky.

Princezna z cirkusu

Pro děti od 6 let, vázaná, 
64 stran, 165 x 210 mm, 
běžná cena 179 Kč

Cena pro tebe

145 Kc

NECH TO KOŇOVI,  
TEN MÁ VĚTŠÍ HLAVU

31
VČETNĚ KOMPASU!

PŘÍBĚHY O KONÍCH 
A PONÍCÍCH

Devět krátkých příběhů spojuje 
jedno téma  – láska ke koním. 
Seznam se například s  Lili, ze 
které se stane opravdová cirku-
sová princezna. Luky s  Dankou 
si zahrají ve stáji na detektivy 
a  indiánský klučina osvobodí ze 
zajetí nejkrásnějšího koně prérie. 
Ti všichni i další malí hrdinové se 
těší, až se s tebou skamarádí.

LUISE HOLTHAUSENOVÁ



Pro děti od 6 let, pevná bez 
přebalu, 8 stran + model, 
210 x 297 mm, běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc
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PALEONTOLOGEM MŮŽE BÝT KAŽDÝ!

VYKOPEJ SI 
ŠAVLOZUBÉHO TYGRA
Díky této výjimečné knize po-
znáš, jak vypadá práce paleonto-
loga v  laboratoři i  terénu. Zažij 
celé dobrodružství od objevení 
prvních fosilních nálezů až po 
vystavení exponátů v  muzeu. 
Čeká tě toho ale mnohem víc. 
Vlastními silami si také vyzkou-
šíš postavit kostru šavlozubého 
tygra – jednotlivé dílky lze vytla-
čit z podložky a lehce zasunout 
do sebe. Vznikne tak model 
kostry.



Pro děti od 6 let, vázaná, 
128 stran, 160 x 200 mm, 
běžná cena 239 Kč

Cena pro tebe

190 Kc

33

PADDINGTON 
SE ZABYDLUJE

Znáš osiřelého medvídka z  nej-
temnějšího Peru? Rodina Fous-
kových ho jednou najde na vla-
kovém nástupišti s cedulí Prosím, 
postarejte se o tohoto medvěda. 
Děkuji. Rozhodnou se, že si ho 
vezmou domů, ale ještě předtím 
mu dají jméno podle nádraží, 
kde ho našli  – Paddington. Od 
té doby je právoplatným členem 
jejich rodiny, i  když se natropí 
spousty hloupostí.

MICHAEL BOND

„Ten přístroj se mi rozhodně zdá 
neuvěřitelně složitý a  na  medvě-
da trochu veliký,“ poznamenala 
paní Fousková, zatímco Padding-
ton šrouboval fotoaparát na  sta-
tiv a  pak seřizoval trojnožku 
do správné výšky. „Jsi si jistý, že 
s ním zvládneš zacházet?“

„Myslím, že ano,“ zahuhlal 
Paddington zpod černé plachty 
zezadu fotoaparátu. „Pan Pelich 
mi půjčil knihu o  fotografování 
a  všechno jsem si vyzkoušel pod 
peřinou.“

Pan Pelich, který vlastnil ob-
chod se starožitnostmi na  tržišti 
Portobello, byl Paddingtonův blíz-
ký přítel a pomáhal mu se všemi 
jeho potížemi.

VYPRÁVĚNÍ O LEGENDÁRNÍM 

MEDVÍDKOVI S NEJPODIVNĚJŠÍM 

KLOBOUKEM NA HLAVĚ

Jiz
vyšlo:



Pro děti od 9 let, vázaná, 
272 stran, 130 x 200 mm, 
běžná cena 249 Kč

Cena pro tebe

200 Kc
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TOHOHLE MRZOUTSKÉHO 

KOCOURA SI ZAMILUJEŠ!

ŠMODRCHA

Honzík Bačkora je obyčejný kluk. 
Když ale natrefí na příšerně 
pomotaného, vypaseného a  na 
sušenkách závislého mluvícího 
kocoura, jeho život se rázem 
změní! Je šťastný, že v podivném 
tvorovi našel zvířecího kamaráda, 
a chce si ho nechat. Jenže jeho 
čistotou posedlá máma a otrav-
ná sestra mají jiný názor. Myslíš, 
že Honzík dokáže svého parťáka 
ochránit, nebo Šmodrchu čeká 
něco horšího než pouhý nedo-
statek sušenek?

ARCHIE KIMPTON

Také vás někdy přepadne pocit, že všech-
no není, jak by být mělo? Že ti lidé, se který-
mi žijete  – vaše rodina  –, možná ve skuteč-
nosti vůbec nejsou vaši příbuzní? Že třeba 
došlo k hrozivé záměně v porodnici a vás jako 
novorozence omylem dali úplně cizím rodi-
čům, takže teď trávíte život s bandou nechutných 
podivínů, se kterými přece nemůžete být nijak spříz- 
nění?

Přesně tahle myšlenka se Honzíkovi Bačkorovi 
vkrádala do hlavy den co den.

U snídaně pozoroval přes stůl své dvojče Ninu. 
Jak může být probůh jeho sestra? Vždyť oni 
dva určitě nepatří ani ke stejnému živočišnému 
druhu, natož do jedné rodiny! Pro začátek mu 
nebyla ani trošku podobná, protože měla na 
rozdíl od něho blond vlasy a nos tak široký 
a rozpláclý, že připomínal choroše vyrůstajícího 
ze ztrouchnivělého kmene stromu. Navíc byla 
vysoká, mnohem vyšší než Honzík. A bohužel 
taky o dost silnější – kdykoliv se jim vzájemná 
hádka vymkla z rukou, chytla ho pod krkem 
a krkla mu do ucha tak nahlas, že pokaždé na 
dlouhé hodiny napůl ohluchl.
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S tímhle vrškem 
ty kalhoty 

docela ujdou!

Ale s tímhle 
topem jsou 

lepší!

Tyhle 
tříčtvrťáky 

s ním ladí víc!

I když…  
street wear 
by taky nebyl 

špatný…

Nebo něco 
přiléhavějšího!

Nakonec 
je tohle 
nejlepší! Honem! Ať 

nepřijdu 
pozdě!

Zanedlouho… To mi nikdo nevymluví, že moderní 
tanec je těžší než klasika…

V klasice si aspoň 
nemusíš vybírat 

šaty!

Pro děti od 8 let, vázaná, 
48 stran, 210 x 285 mm, 
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc

V TANEČNÍ ŠKOLE SE POŘÁD NĚCO 

DĚJE. TOHLE JE KOMIKS PRO HOLKY!

35

TANEČNÍ STUDIO – DÍL 1

Máš v hlavě taky jenom tancová-
ní? Julie, Lucka a Alia jsou na tom 
stejně, taky ale myslí na učitele 
hip hopu Kadera a  Lucka taky 
na dorty a všechno, co je k jíd-
lu. Při baletní průpravě se ně-
kdy pořádně zapotí a jindy zase 
zasmějí. Teď je čeká konkurs na 
baletní představení! A  k  tomu 
ty nevšední choreografie jejich 
učitelky moderního tance, hádky 
s nafoukanou Karlou a přetaho-
vání se o Bruna, jediného kluka 
v jejich baletní třídě...

CRIP & BÉKA

6

S tímhle vrškem 
ty kalhoty 

docela ujdou!

Ale s tímhle 
topem jsou 

lepší!

Tyhle 
tříčtvrťáky 

s ním ladí víc!

I když…  
street wear 
by taky nebyl 

špatný…

Nebo něco 
přiléhavějšího!

Nakonec 
je tohle 
nejlepší! Honem! Ať 

nepřijdu 
pozdě!

Zanedlouho… To mi nikdo nevymluví, že moderní 
tanec je těžší než klasika…

V klasice si aspoň 
nemusíš vybírat 

šaty!

6

S tímhle vrškem 
ty kalhoty 

docela ujdou!

Ale s tímhle 
topem jsou 

lepší!

Tyhle 
tříčtvrťáky 

s ním ladí víc!

I když…  
street wear 
by taky nebyl 

špatný…

Nebo něco 
přiléhavějšího!

Nakonec 
je tohle 
nejlepší! Honem! Ať 

nepřijdu 
pozdě!

Zanedlouho… To mi nikdo nevymluví, že moderní 
tanec je těžší než klasika…

V klasice si aspoň 
nemusíš vybírat 

šaty!

6

S tímhle vrškem 
ty kalhoty 

docela ujdou!

Ale s tímhle 
topem jsou 

lepší!

Tyhle 
tříčtvrťáky 

s ním ladí víc!

I když…  
street wear 
by taky nebyl 

špatný…

Nebo něco 
přiléhavějšího!

Nakonec 
je tohle 
nejlepší! Honem! Ať 

nepřijdu 
pozdě!

Zanedlouho… To mi nikdo nevymluví, že moderní 
tanec je těžší než klasika…

V klasice si aspoň 
nemusíš vybírat 

šaty!

muzes 

mít i díl 2



1

1

2

3

3

4

4
5

5

2

P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL
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Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,
ALE

 VŽ
DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL

Pro děti od 6 let, vázaná, 
64 stran, 240 x 300 mm,  
běžná cena 349 Kč

Cena pro tebe

280 Kc
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KDO MÁ DOMA NEJVÍC UKLIZENO?

JAK ZVÍŘÁTKA BYDLÍ

Nakoukni do tajných zvířecích 
domácností. Pojď s námi na ná-
vštěvu ke „zvířecím architektům“. 
Své domovy si staví se zručností, 
kterou jim my lidé můžeme jen 
závidět. Vstup do včelího úlu, 
zaplav si s  bobry nebo se za-
poj do života v mraveništi. Tak 
už na nic nečekej, vyrážíme na 
průzkum!

CRISTINA BANFI
CRISTINA PERABONI
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P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL
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P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL
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P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL
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P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL
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P l á s t v e  slouží k uskladňování pylu a medu 

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do 

okamžiku p ro m ě n y , díky níž se stanou dospělými 

včelami. O larvy se starají v č e l y - k r m i č k y , které 

je krmí pylem, medem a m a t e ř í  k a š i č ko u  – velmi 

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy 

produkují.

Některé dělnice mají za úkol 

čistit opotřebené komůrky, 

z nichž odklízejí špínu, aby 

se daly znovu využít. Pokud 

jsou potřeba nějaké pracnější 

opravy, použijí včely p ro p o l i s , 

který zacelí případné trhliny 

v úlu. Propolisem včely také 

pokrývají cizí tělesa příliš 

velká a těžká na to, aby je 

mohly z úlu odstranit. Propolis 

je látka s antibakteriálními 

účinky, kterou vyrábí včely 

z pryskyřice určitých rostlin.

Během chladných období jsou v úlu jen 

včely, které se narodily na konci léta.

Shromažďují se v nejlépe chráněném 

místě úlu a utvářejí semknutý shluk 

okolo svojí královny. Tímto způsobem 

se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby 

přečkaly období, než přijdou první jarní 

slunné dny.

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně 

v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba m e d u  stojí včely v e l ké 
ú s i l í , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky 

němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

USKLADŇOVÁNÍ

ÚKLID ÚLU

KRÁLOVNA V ZIMĚ

VÝROBA MEDU

Ve včelím úlu najdeme i l í n é  v č e l y : jedná 

se o s a m c e  neboli t r u b c e , kteří jsou aktivní 

pouze tehdy, když je potřeba oplodnit 

královnu (a k tomu dojde v jejich 

životě jen jednou). Svým společnicím 

nepomáhají a žijí na úkor jejich práce 

– tedy alespoň do podzimu, kdy začne 

včelám docházet potrava. Tou dobou 

bývají v y h n á n i  z   ú l u  a během pár dní 

zemřou hlady a zimou. 

TRUBEC

ZJISTI ,  JAKÉ VČELY 
JSOU POVĚŘENY TÍMTO 

DŮLEŽITÝM, I  KDYŽ VELMI 
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

JE ZNÁMO, ŽE 
JSOU VČELY PRACOVITÉ, 
ALE I TAK JE MEZI NIMI 
NĚKDO, KDO CELÝ DEN 

LENOŠÍ!

ÚL 
MŮŽE  B

ÝT VELMI VELKÝ,

ALE
 VŽ

DYCKY  JE  TU NĚKDO,  KDO  SE  STARÁ  O JEHOÚKLID ODSHORA AŽ DOLŮ! O KOHO  SE  JEDNÁ?

POZNÁVÁME ÚL Balícek

Pro děti od 6 let, 4x vázaná, 
celkem 480 stran, 130 x 200 mm, 
běžná cena 799 Kč

Cena pro tebe

640 Kc

ASTRID FOSSOVÁ

SESTRY ZE SNĚHOVÉHO 
KRÁLOVSTVÍ
STŘÍBRNÉ TAJEMSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÁ RŮŽE
ZAMRZLÁ DUHA
KOUZELNÝ VODOPÁD

Už znáš Hanu, Magdu a  Idu? 
Jsou to přece sestry ze sněho-
vého království! Jejich kouzelné 
schopnosti jim pomáhají pora-
zit zlou moc Čarodějnice stínů. 
Nyní si můžeš koupit všechny 
čtyři díly najednou.
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Ida Aurorová stála u okna ve svém po-

koji a dívala se do zámecké zahrady. 

Z každého stromu zářily lucerny, sloužící 

zdobili zdi zámku zlatými a stříbrnými 

vlaječkami a připravovali dlouhé stoly 

se zlatými ubrusy. Na všechno přísně 

dohlížela madam Olga, vychovatelka 

trojčat. Mezi stoly pobíhala kuchařka 

a sekýrovala pomocníky, kteří přinášeli 

obrovské proutěné koše s čerstvým pe-

čivem a spoustou nakrájené zeleniny. 

Žongléři a kejklíři na chůdách si tréno-

vali vystoupení a  muzikanti chystali 

hudební nástroje.

Každý rok se v Den Půlnočního slunce 

konal ples. Všichni lidé ze vsi přišli 

do zámku na velkolepou oslavu, kterou 

zakončil tradiční Světelný obřad, při 

němž vypustili k obloze spoustu lam- 

pionů, aby uctili a posílili kouzlo Pro-

měnlivých světel.



Pro děti od 4 let, vázaná, 
72 stran, 195 x 255 mm, 
běžná cena 179 Kč

Cena pro tebe

145 Kc
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TAJEMSTVÍ PERMONÍKŮ

Kdo by nechtěl znát tajemství 
malých permoníků? Vydej se 
do jejich podzemního králov-
ství v Kamenné Hůrce. Čeká tě 
napínavá cesta plná zábavného 
čtení a zapeklitých úkolů. Pokud 
zvládneš všechny nástrahy a do-
jdeš do cíle, nalezneš diamanto-
vý poklad!

ANDREA POPPROVÁ

20

V postýlce leží permoník Střapatka a kolem něj
postávají jeho kamarádi. Střapatka se drží za 
bříško a naříká: „Na stole leželo tolik dobrot!
Nechtěl jsem je tam nechat, aby mi je někdo
nesnědl, a tak jsem to všechno spořádal. Teď mě
MOC a MOC bolí bříško! Žádný dort a dobrůtky 
už nechci nikdy vidět!“

Mlátek pokyvuje hlavou, je to takový moudrý per-
moník, a povídá: „Alespoň si už budeš, Střapatko,
pamatovat, že se takové věci nemíchají dohromady.
Po obědě trochu dobrot neuškodí, ale tolik sladkostí
najednou bříško pokazí! Naštěstí máme v komůrce
různé bylinky na bolístky. Uděláme ti bylinkový čaj
a bříško zase bude v pořádku.“
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INTERAKTIVNÍ KNÍŽKA 
PRO MALÉ ŠKOLÁKY
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Pro všechny od 12 let, vázaná, 
272 stran, 170 x 220 mm, 
běžná cena 399 Kč

Cena pro tebe

320 Kc
AUTENTICKÉ VYPRÁVĚNÍ 

O ŽIVOTĚ S VLKY PLNÉ EMOCÍ 
A DOBRODRUŽSTVÍ

39

VLČÍ STOPY
MŮJ ŽIVOT S VLČÍ SMEČKOU

Víš, že málokteré jiné zvíře se-
hrálo tak významnou roli v kul-
turní historii lidstva jako vlk? Kdo 
chce vlky poznat, musí k  nim 
přistupovat bez předsudků, 
s velkou dávkou empatie a trpě-
livostí. Stejně jako autorka knihy, 
která odchovala pár desítek han-
dicapovaných vlčích mláďat, s ni-
miž pak zůstává v každodenním 
kontaktu. S poznatky z její práce 
se nyní můžeš seznámit i ty.

TANJA ASKANI

Vlčata se rodí přibližně v polovině května 
a já v předstihu začínám vše připravovat 
na jejich příchod. V pracovně jsem umís-
tila přenosnou ohrádku, stěny ohrádky 
jsem zastínila a dovnitř jsem položila 
matraci a příjemné deky. Skříňky se po-
stupně zaplňují lahvičkami a dudlíky 
různých velikostí, pytlíky speciálního 
sušeného mléka, ručníky a osuškami. Své 
místo tam našly i miminkovské hračky 
a kojenecká váha pro nezbytnou kontrolu 
hmotnosti. Do krabice ukládám stohy na-
stříhaných měkkých papírových utěrek. 
Matka vlčice totiž pravidelně olizuje bříš-
ka maličkých a touto masáží podporuje 
látkovou výměnu a zažívání, ale já místo 
svého jazyka raději použiji tyto ubrousky. 
Stále doplňuji výbavu a už se nemůžu 
vlčátek dočkat. 



Pro děti od 6 let, vázaná, 
80 stran, 165 x 210 mm, 
běžná cena 199 Kč

Cena pro tebe

160 Kc
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PROŽIJ S MARTINEM 
DOBRODRUŽSTVÍ 

V NOVÉ ŠKOLE

JÁ SE NECHTĚL 
STĚHOVAT!

Malý Martin se s  rodiči přestě-
hoval do velkého města a  na-
stoupil do nové školy. Všechno 
je pro něj cizí a navíc se na něj 
spolužáci dívají skrz prsty. To ale 
není to nejhorší. Brzy se stává 
obětí šikany. Dokáže se Martin 
svým tyranům postavit sám?

DANIELA KROLUPPEROVÁ

Průšvihový pátek
Když maminka v  pátek ráno budila 
Martina do školy, musela s ním pořádně 
zatřást. Při fotbale se utahal a spal, jako 
když ho do vody hodí.

„Martine! Martínku!“
Martin opatrně otevřel jedno oko. Za-

hlédl aktovku. Zase škola! Ach jo! „Zítra 
je sobota, pospíš si,“ slibovala mamin-
ka. Pak nemilosrdně stáhla z  Martina 
peřinu. „A  teď se utíkej umýt!“ Martin 
docela záviděl žirafce, která spokojeně 
chrupkala na polštáři.

Do  školy šel poprvé málem zvesela. 
Ten divný strach, co se ho v nové škole 
držel, ho začal pomalu opouštět. I  když 
dobře tušil, že mu Vašek poznámku ur-
čitě nedaruje.

A  taky že ano. Vašek čekal u  šatny 
a  hned se pokusil Martinovi podrazit 
nohy. Ale Martin byl všímavý a rychlý. Byl 
přece fotbalista! Bleskově uskočil. Jenom-
že přitom Vaškovi šlápl na nohu. Nejspíš 
to pěkně bolelo. Vašek zařval a  uhodil 
Martina pěstí do  ramene. To ovšem byla 
věc, kterou si žádný kluk 
nemůže nechat líbit. 
A  tak se Martin, skoro 
o hlavu menší než Vašek, 
začal prát.
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Cena  
pro vás 90 Kc

METODIKA – DRUHÉ ČTENÍ 
KE KNIZE JÁ SE NECHTĚL STĚHOVAT!

Téma knihy Já se nechtěl stěhovat! lze užít k tomu, aby děti ze svého ko-
lektivu nikoho nevyčleňovaly a nešikanovaly. Její četba pomůže začlenit do 
kolektivu nového spolužáka nebo spolužačku. Metodika vám předkládá ná-
vod, jak na to, každá kapitola obsahuje pokyny pro žáky i pro učitele. Akti-
vity k prvním kapitolám se zabývají spíše obsahem, s dětmi se vyhodnocuje 
jednání postav. Poté je možné se začít zaměřovat na čtenářské dovednosti.

NINA RUTOVÁ

16 / 17

Průšvihový pátek

Při četbě této kapitoly budeme s dětmi trénovat především shrnování.

Před četbou
* Sedíme s dětmi v kroužku a povídáme si, jak vypadá v jejich domácnostech ráno?
Otázky:
* Kdo tě budí?
* Jsou ranní rituály u vás doma pokaždé stejné, nebo je každé ráno jiné?
* Už nemůžeš většinou dospat a chce se ti vstávat, anebo bys nejraději ještě zůstal/a 
 v posteli?
* Kdy vstáváš rád/a kdy se ti naopak nechce? 
* Souvisí tvá chuť ráno vstát z postele nějak s tím, co tě ten den čeká ve škole nebo 
 odpoledne v družině nebo v nějakém kroužku?
* Vstával dosud Martin z naší rozečtené knížky spíše rád, nebo nerad? – Proč?

Během četby
PŘEČTEME ÚVODNÍ ČÁST TÉTO KAPITOLY NA STR. 43 VĚNOVANÉ MARTINOVU VSTÁVÁNÍ.
Otázky
Vzpomene si někdo, co se Martinovi stalo v minulé kapitole? – Můžete si děj připomenout 
* pomocí obrázků na str. 37–39
* četbou pětilístků. – Už víte? 
Možná, že každý z vás použije pro shrnutí děje z minulé kapitoly trochu jiná slova, každý si 
mohl zapamatovat jinou podrobnost. Zkuste si převyprávět děj ve dvojicích. 
Kdo by chtěl shrnout děj minulé kapitoly pro nás pro všechny? 
Co se ve třídě semlelo a jak potrestala paní učitelka jednoho z Martinových spolužáků? 

Upozorněte děti, že dnes by měly číst obzvláště pozorně, neboť budou mít několikrát příle-
žitost shrnout děj.
Žáci budou číst ve dvojicích, každý sám pro sebe nebo sobě navzájem, ale vždy po odstav-
cích, aby zjistili, jak jim to jde. Které dvojici to půjde dobře, může si označovat delší úseky, 
tzn. četbu více odstavců najednou, případně číst text po celých stránkách.
Na prvém odstavci na straně 44 dětem předvedeme, jak může takové shrnování vypadat:

Příklad: Vašek se po příchodu do šatny pokusil Martinovi podrazit nohy, ale Martin to zpo-
zoroval a uskočil, jenomže při tom šlápl Vaškovi na nohu. Ten si to nenechal líbit a začala 
rvačka.
Nebo
Sotva přišel Martin ráno do školy, začal se rvát s Vaškem, který mu chtěl podrazit nohu.

DĚTI ČTOU SAMOSTATNĚ VE DVOJICÍCH OD STR. 44–47 AŽ PO VĚTU: 
… Bez školy by to všechno bylo jednodušší, říkal si v duchu, nemusel bych se mučit s učením.

ukázka z kapitoly

pro vyucující



Pro všechny od 12 let, vázaná, 
128 stran, 170 x 235 mm, 
běžná cena 279 Kč

Cena pro tebe

225 Kc
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VČETNĚ 35 PORTRÉTŮ 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TUZEMSKÝCH 

ZAHRADNÍCH PTÁKŮ

KRMÍME PTÁKY 
V ZAHRADĚ

Pokud rád posloucháš ptačí ště-
betání a chceš ptákům v zahra-
dě či parku zajistit co nejlepší 
prostředí, tato příručka tě ur-
čitě zaujme. Zkušení ornitolo-
gové v ní popisují záliby ptáků 
a  jejich potřeby v  jednotlivých 
ročních obdobích, vysvětlují, jak 
vybrat krmivo a  do jakého kr-
mítka ho umístit, případně jak 
připravit krmení vlastní výroby, 
a  především jaké změny pro-
vést, aby zahrada či okolí byly 
pro ptáky co nejpřívětivější.

ANITA SCHÄFFEROVÁ
NORBERT SCHÄFFER

Pěnkava obecná
TYPICKÉ ZNAKY: Svou červenohnědou 
spodinou, hnědým hřbetem a šedomodrým 
vrchem hlavy je sameček pěnkavy obecné 
jedním z nejpestřejších ptáků našich 
zahrad. Za letu jsou vidět zřetelně bílé 
pásky na černých křídlech, stejně tak jako 
u jinak šedozelených samiček.

VÝSKYT: Jako typický lesní pták 
přijala pěnkava obecná za svůj životní 
prostor i parky a zahrady se stromy. Její 
charakteristický zpěv se ozývá již od února. 
Sestává ze zrychlujících se hlaholivých 
klesajících tónů (jadrné koncovky, tzv. 
„rajčáky“) s nezaměnitelnou kudrlinkou na 
konci. Varovný křik při nebezpečí zní jako 
„pink“, hrčivé takzvané „volání deště“ zní jako 
„trýf“ nebo „trí“; pěnkava ho ve skutečnosti 
vydává spíše při zatažené obloze.



Pro děti od 6 let, vázaná, 
200 stran, 200 x 280 mm, 
běžná cena 349 Kč

Cena pro tebe

280 Kc
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POHÁDKY

Užij si i  ty humorné a  absurd-
ní pohádky, které napsal tvůrce 
seriálů Arabela a Mach a Šebes-
tová. Mezi 44 pohádkovými pří-
běhy v této knize nechybí třeba 
povídky O  holčičce s  náhradní 
hlavou, Jakub a  dvě stě dědeč-
ků, Ostrov pro šest tisíc budíků, 
O hrochovi, který se bál očková-
ní a spousta dalších.

MILOŠ MACOUREK ORIGINÁLNÍ POHÁDKY 

OD LEGENDÁRNÍHO AUTORA

Byl jednou jeden cirkus plný pilin 
a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bo-
nifáce. Byl to velice slušný lev, takový dob-
rák, samá ochota, nic se mu nemuselo  
říkat dvakrát, představení nikdy nepoka-
zil, a tak ředitel cirkusu často říkal ostat-
ním lvům:

Z Bonifáce byste si měli vzít příklad, 
je to vzorný lev.

Děti ho měly rády, psaly mu dopisy, 
milý Bonifáci, nemohu na tebe zapo- 
menout, a mohly se utleskat, když chodil 
po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, 
což dokáže málokterý lev.

Opakovat, opakovat, volali chla- 
pečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, 
dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil 
po rukou do nekonečna, a ještě se přitom 
usmíval.

Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře 
rozuměl, chodíval s ním na procházku 
a kupoval mu v ovocnářství banány, které 
měl Bonifác hrozně rád.



Ahoj, Bonifáci! Jdeme se 
podívat, jestli lávka  
na potoce nepotřebuje 
po zimě opravit.

Jdu s vámi!

Vezmi si pláštěnku 
a holínky, vypadá 
to, že bude zase 

pršet.

Bez obav, mám 
něco lepšího!

Proti 
 dešti, 

nepohodě, 
ochrání mě 
spolehlivě 
můj super 

deštník!

No, když myslíš, 
tak pojď.

Hop!

NO NAZDAR!

Co se 
stalo?

Na co
je dobrý
deštník

I6
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Pro děti od 6 let, vázaná, 
96 stran, 210 x 240 mm, 
běžná cena 279 Kč

Cena pro tebe

225 Kc
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OBLÍBENÉ KOMIKSOVÉ PŘÍBĚHY 

A K TOMU SPOUSTA HÁDANEK

MEDVÍDEK LUP 
A JEHO KAMARÁDI

Za lesem je kopeček, na kterém 
stojí starý dub. A  v  něm bydlí 
medvídek Lup, který má hodně 
kamarádů. Společně zažívají kaž- 
dý den v  průběhu roku něco 
nového, občas mají jejich dob-
rodružství i nečekaný a  legrační 
konec. Pusť se do čtení komiksů 
a dozvíš se jaký! V knize najdeš 
i  řadu různých úkolů a  háda-
nek  – hledání rozdílů a  shod, 
bludiště nebo výřezy z obrázků.

KLÁRA SMOLÍKOVÁ
HONZA SMOLÍK
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KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE DOSTANEŠ DÁREK

OBJEDNÁVKA

TITUL CENA STR. KS TITUL CENA STR. KS
Cech dobrodruhů 240 15 Příběhy o koních a ponících 145 31

Čarodějka Winnie a kocour Wilbur 160 5 Půlminutové horory 185 48

Čoko a Keks – Vlaj, hřívo, vlaj 205 14 Sestry ze sněhového království 
1–4 (balíček)

640 37
Hračky a domečky pro křečky 200 24

Hrůza zaručena!!! (balíček 4 ks) 560 13 Společnost kouzelných jednorožců 240 25

Hurá! Jsou tu Velikonoce 240 7 Světoví Češi 230 23

Já se nechtěl stěhovat! 160 40 Šmodrcha 200 34

Já se nechtěl stěhovat! Metodika 90 41 Tajemství permoníků 145 38

Jak to ten pes myslí? 240 16 Taneční studio 1 160 35

Jak zvířátka bydlí 280 36 Tečka – předplatné časopisu 380 19

Kája a Oliva lámou rekordy 160 17 Veliké sčítání zvířat 240 27

Kanálníčci 240 3 Vlčí stopy 320 39

Krmíme ptáky v zahradě 225 42 Vojáčci 2 (Husité – Mušketýři – Fyzilíři) 240 9

Kutikulín 215 18 Vykopej si šavlozubého tygra 200 32

Líza a Pupík v Africe 160 22 Zvířata v noci 240 8

Lvíče v nesnázích – 
Mláďata v nouzi

190 11
RECENZE

Deník Mimoňky (Bez filtru!) 
Tvoje deníčková zpověď

240 20
Maxík Toulavý a veverčák Prcek 240 10

Medvídek Lup a jeho kamarádi 225 44 Příběhy pozoruhodných dětí 280 21

O mamince, která si ostříhala 
vlásky

160 6
Příručka přežití – Superhrdi-
nou snadno a rychle

240 21

Paddington se zabydluje 190 33 Štěňátko Mráček 175 20

Pastelkopedie 200 26 SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Pohádky – Miloš Macourek 280 43 Balet omalovánky 100 47

Potemnělá pláň –  
Smrtelné stroje 4

320 4
Dobrou noc, můj hrdino 150 47

Nela a růžová velryba 100 47

Povíš mi to? 215 12 Pirátský deník –  
Příručka pro nadějné hrdlořezy

150 47
Průvodce pro malé průzkumníky 200 30



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.

30

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
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Pro děti od 6 let, 
vázaná, 160 stran, 
160 x 160 mm, 
běžná cena 249 Kč

Až budeš příště chtít 
po tatínkovi pohádku 
před spaním, tahle 
knížka vám s ní po-
může. Protože když 
táta kreslí pohádku, 
tak to nemá chybu. 
Ale ať je napínavá. 
Už žádné princezny, 
koníci a jednorožci, ale pořádní hrdinové. Tře-
ba horolezci nebo námořníci! Příběh vymyslíte 
společně. A když si náhodou táta nebude 
vědět rady, budeš kreslit za něj.

KATEŘINA ZÁVADOVÁ
DOBROU NOC, MŮJ HRDINO!

Pro děti od 8 let, 
vázaná, 176 stran, 
133 x 190 mm, 
běžná cena 249 Kč

Aaaaargh! Vzhůru na 
palubu a do toho, vy 
smetáci! Stát se pirátem 
není taková hračka, jak by 
se mohlo zdát! Obnáší to 
například drhnutí paluby, 
broušení háků, chůzi po 
prkně a spoustu dalších 
věcí, které je třeba se 
naučit. Naštěstí je tu naše příručka pro nadějné 
hrdlořezy, kteří se nechtějí stát potravou pro 
žraloka, ale mořským vlkem!

JOHN JORY A MONSEN AVERY

PIRÁTSKÝ DENÍK
PŘÍRUČKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ HRDLOŘEZY

Pro děti od 6 let, 
brožovaná, 64 stran, 
190 x 245 mm, 
běžná cena 199 Kč

Máš ráda příběhy 
o Malé baletce? 
Díky těmto omalo-
vánkám se můžeš 
seznámit s bale-
tem ještě o něco 
více. Přenes se do 
světa dokonalých 
piruet a úžasných 
kostýmů a poznej 
nejslavnější baletní 
představení, jako 
jsou Labutí jezero, 
Šípková Růženka a další.

BALET – OMALOVÁNKY

Pro děti od 5 let, 
vázaná, 120 stran, 
165 x 230 mm, 
běžná cena 229 Kč

Malá Nela žije s rodi-
či u moře, ale nemá 
žádného kamaráda. 
Netuší, že blízko ní žije 
v moři malá růžová vel-
ryba, která má podobný 
problém. Jednoho dne 
se velrybka Lily zatoulá k pobřeží, setká se 
s Nelou a padnou si do oka. A hned společně 
projdou zatěžkávací zkouškou. Lilyina maminka 
uvízne u břehu a Nela musí své nevěřící rodiče 
přesvědčit o tom, že zde velryby skutečně žijí 
a jedna z nich potřebuje pomoc!

NELA A RŮŽOVÁ VELRYBA

Cena pro tebe

150 Kc
Cena pro tebe

100 Kc

Cena pro tebe

100 Kc
Cena pro tebe

150 Kc

Platí do vyprodání 
zásobSPECIÁLNÍ SUPER KNIzNÍ NABÍDKA

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

Cena pro tebe

185 Kc

Ponoř se do těch nejkratších 
a  nejděsivějších příběhů, jaké 
kdy byly napsány. Jedinečný 
soubor povídek od proslulých 
spisovatelů a  ilustrátorů, jakou 
jsou Lemony Snicket, Brian 
Selznick, James Patterson, Brett 
Helquist, Margaret Atwoodo-
vá, Neil Gaiman a  řada dalších 
ti nedá spát! Někdy jde pouze 
o hororové scény, jindy o kratič-
ký příběh. Od vtipných a odleh-
čených přes groteskní a tajemné 
až po opravdu morbidní. Můžeš 
je číst na přeskáčku!

MOŽNÁ UŽ NIKDY NEVYSTRČÍŠ 

NOS ZPOD PEŘINY!

PŮLMINUTOVÉ HORORY
KOLEKTIV AUTORŮ

G R E G O R Y  M A G U I R E
Na  z áve r

Otáčíš stránky sbírky hororů. V hlavě ti 
buší. Naštěstí je tohle poslední příběh.
Začínáš tušit – jak už to bývá – to 
nechvalně proslulé slovo, tučně napsané 
uprostřed stránky. Ale zatím ne.

Nekoukej se. Ať se ani neopovážíš 
podívat dál. Časem k němu dojdeš. My 
všichni k němu dojdeme. Čeká na nás.

Prastaré proroctví proklelo 
otočení této stránky. Nevyhnutelně. 
Definitivně. Co když – až se k němu 
dostaneš – pochopíš celou pravdu 
o této zpropadené knížce – že tohle 
slovo znamená přesně to, co se tam 
píše. Opravdu to je…


