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ABOUT US

albatros media 
 
The flagship Albatros imprint, established in
1949, has played an essential part in the history
of Czech literature for children. In 1964 it was
one of the seven co-founders of the Bologna
Children’s Book Fair.

Since 2010, the Albatros Media corporation has
been the largest publishing house in the Czech
Republic; with a combined production of up to
1,400 titles a year, it has been expanding rapidly
in the Slovak Republic, too.

Today Albatros Media is the largest Czech
publishing group, with a portfolio of 15 imprints
covering every target group, from children to
senior citizens. These imprints are: Albatros,
B4U Publishing, CooBoo, Plus, Motto, XYZ,
Edika, BizBooks, Cpress, Computer Press,
Management Press, Fragment, Egmont Czech
Republic, Kniha Zlín and Czech TV Edition.

We offer a wide range of children’s books for
all international markets. The many leading
world publishing houses with our work on their
lists include Sterling Publishing Co. or Quarto
Publishing Group, (USA), Prisma Media
(France), De Agostini or Il Castello Group
(Italy), Ravensburger (Germany), Clever Media
(Russia) or Penguin Random House Grupo
Editorial (Spain).

We have received a number of nominations
in the Magnesia Litera Czech National book
awards and won several Zlatá stuha (Golden
Ribbon) prizes for our original titles for
children.

company mission

We open up worlds of stories and knowledge.
Our books in all their forms enrich the lives of
both children and adults. We contribute to the
development of individuals, culture and society
as a whole.

company values

• a passion for books
• products that enrich people’s lives
• responsibility for the spread of moral values, 

education, personal development
• a creative environment and motivating 

conditions for employees
• fairness and an ethical approach to
• everything we do
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A Girl with 
Magical Legs

illustrated by hana mičková 
written by blanka fišerová

book parameters: 

Size 195 × 255 mm, 80 pages, 

hardcover

There was a girl and her legs didn’t work. They didn’t 
grow right and couldn’t carry the poor girl. Every leg 
has a soul and they somehow lost theirs. Here comes 
a day when the girl must go to a hospital, not knowing 
exactly what’s wrong with her. The adults’ language 
does not help her understand at all. Around her, there 
are children with similar problems: they can’t walk, 
stand or even move. What if, the girl wonders, all the 
souls have flown away? One day, she decides to crochet 
magical stockings that will take her to places she’s 
always wanted to visit.
A poetic and magical story about one girl and the 
thing that matter the most in life.

suitable for

age 6–8 Justine and the  
Unicorn Assistant

book parameters: 

Size 240 × 320 mm, 96 pages, 

hardcover

illustrated by léna brauner
written by kateřina maďarková

suitable for

age 9–12

“An acute lack of imagination” – such is Justine’s 
strange diagnosis, for which the doctor has prescribed 
a cure that is stranger still: she will spend six days with 
Hubert, a unicorn assistant. With the passing of each 
adventure-packed day, Justine’s world becomes ever 
more vivid and more and more fun. They travel to 
places the little girl has never read about in her 
favourite atlas, such as the mysterious River of Words 
and the planet Fantasia. They even go into one of her 
own drawings!  

32
j u s t ý n k a  a  a s i s t e n č n í  j e d n o r o ž e c

úplně obyčejná, jako třeba „kytka“, „spolužák“ nebo „pomeranč“, ale 

i taková, která Justýnka nikdy dřív neslyšela: „alchymie“, „čarokrásno“ 

nebo „obžurka“.

Kousek dál se u břehu hromadila temně modrá slova. Hubert 

Justýnce vysvětlil, že to jsou slova neslušná, a proto se tomu místu při 

koupání všichni vyhýbají. 
Na Justýnku zrovna vyšplíchlo slovo „kouzlo“. Rozprsklo se jí 

po obličeji a jednotlivá písmenka se vpila do její broskvové kůže.„A už se tu někdo utopil?“ zajímala se dál Justýnka.„I to se občas stane. Hlavně lidem, kteří plavou ve slovech, 
a přitom nemají vůbec co říct,“ odpověděl Hubert. Justýnka se chvilku odhodlávala, strčila do proudu slov palec 

pravé nohy, potom celé chodidlo a za chvíli se už koupala celá. Vesele 

skákala v řece, kde slova jako kapičky tvořila jemné vlnky vět a ty 

mířily do divokých peřejí příběhů. Pak se odvážila ponořit i hlavu. Pod 

hladinou otevřela oči a spatřila hejno podivných ryb. Pustila se k nim 

blíž. Nebyly to ryby, byly to knihy. Tenké, tlusté, barevné i černobílé, 

rytmicky rozvíraly desky a vdechovaly jednotlivá písmenka.Dívenka si ještě chvíli užívala tu prapodivnou podívanou a potom 

doplavala ke břehu. Všimla si, že už tu nejsou s Hubertem sami. K řece 

mezitím přišli dva rybáři.
„nenechte se rušit, mladá dámo,koupání je zdravé, jak je mi známo.i já tady často a velmi rád plavu,dnes jsem však přišel pro duševní stravu,“hlaholil jeden z rybářů vesele a přitom nahazoval do řeky vlasec, 

na jehož konci se leskl kovový háček. Po chvíli už vytahoval z řeky  

Slov první úlovek. Tenounká kniha sebou divoce mrskala.

Rybář z ní vyndal háček a hodil ji zpátky do řeky.„Proč to udělal?“ zajímala se Justýnka.„Protože to byla ještě malá nedopsaná čudla. Musí  
v řece vyrůst a někdo ji vyloví, až z ní bude pořádný tlustý román,“ 

vysvětlil trpělivě Hubert a dodal: „Už bychom se měli vrátit domů. 

Začínám být unavený a mám ukrutnou chuť na zmrzlinu.“

k a p i t o l a  t ř e t í

UNICORNS
are simply  

magical

A L B A T R O S

Justine and the Unicorn
Assistant
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“An acute lack of imagination” –
such is Justine’s strange diagnosis,

for which the doctor has prescribed a cure

that is stranger still: she will spend six days with Hubert,

a unicorn assistant. With the passing

of each adventure-packed day, Justine’s world

becomes ever more vivid and more and more fun.

They travel to places the little girl has never read

about in her favourite atlas, such as the mysterious

River of Words and the planet Fantasia.

They even go into one of her own drawings!

If only 31 August weren’t fast approaching!

That’s the day when Justine’s cure will end and Hubert

must return to the pharmacy on Violet Street.“

A U T H O R  K A T E Ř I N A  M A Ď A R K O V Á
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CZ : 349 Kč / SK: 14,49 EUR

WWW.ALBATROSMEDIA .C Z

ISBN 978-80 -00 -04688-4
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Charming portraits of animals in natural poses that 
highlight their characteristics. Two board books  
brings back the beautiful illustrations of the most 
acclaimed Czech illustrator of books about nature, 
Mirko Hanák (1921–1971), which originally came out 
in 1966–1971. In the following decades these 
illustrations were republished in France, Germany, 
and Japan, accompanied by texts written by famous 
local authors.

illustrated by mirko hanákbook parameters: 

Size 200 × 200 mm, 6 spreads 

+ cover + cloth spine

my animals

Domestic Animals
sold: Russian, Simplified Chinese, 

Japanese 

our world 

Toys

our world

Earth

our world

Animals

náš svět
zvířata
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pojďme kreslit...Albatros

pes prase opice ptáček králík ovce tučňák žirafakráva R
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suitable for

age 0–2

my animals

Wild Animals
sold: Russian, Simplified Chinese, 

Japanese

Mirko Hanák

DOMESTIC 
ANIMALS

Mirko Hanák

WILD
ANIMALS

Our World
book parameters: 

Size 80 × 80 mm, 

boardbook

illustrated and written by  
radka folprechtová

suitable for

age 0–2

The world around us is unbelievably colourful and 
complex. Have you ever tried to draw it? If so, you may 
have found it quite difficult. Which is where our board 
books will help. Everyday objects in simple colours and 
lines, so that everyone can draw them and create 
a world of their own. Or, you can just look at them and 
read the words together. That’s fun, too!

dům holka trenky kalhotky tričko ponožka hrnek talíř miminkokluk

Milí rodiče,

pamatujete si jak jste byli mali a prosili své 
rodice: Nakresli mi...? tahle knizka Vam muze 
pomoct. Videt veci, zvirata a prirodu kolem nas 
jednoduse. Dotvorte si ji po svem. Dokreslete 
s detmi ridice do traktoru, draty do kola, 
nebo prouzky na tricko.. Knizka je tak mala, 
aby se vesla do detskych rucek, aby s Vami 
mohla cestovat v kocarku, nebo zkratit cekani 
u doktora... 

Uzijte si ji spolu, pojdme kreslit...

dům holka trenky kalhotky tričko ponožka hrnek talíř miminkokluk

Milí rodiče,

pamatujete si jak jste byli mali a prosili své 
rodice: Nakresli mi...? tahle knizka Vam muze 
pomoct. Videt veci, zvirata a prirodu kolem nas 
jednoduse. Dotvorte si ji po svem. Dokreslete 
s detmi ridice do traktoru, draty do kola, 
nebo prouzky na tricko.. Knizka je tak mala, 
aby se vesla do detskych rucek, aby s Vami 
mohla cestovat v kocarku, nebo zkratit cekani 
u doktora... 

Uzijte si ji spolu, pojdme kreslit...
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pojďme kreslit...

slunce země měsíc mrak kapka tráva kopec řeka jezerohvězda

Milí rodiče,

pamatujete si jak jste byli mali a prosili své 
rodice: Nakresli mi...? tahle knizka Vam muze 
pomoct. Videt veci, zvirata a prirodu kolem nas 
jednoduse. Dotvorte si ji po svem. Dokreslete 
s detmi ridice do traktoru, draty do kola, 
nebo prouzky na tricko.. Knizka je tak mala, 
aby se vesla do detskych rucek, aby s Vami 
mohla cestovat v kocarku, nebo zkratit cekani 
u doktora... 

Uzijte si ji spolu, pojdme kreslit...

řeka les hruška tulipán citrón hrášek banán jablko / strom
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ptákmyšmedvědpolární medvědčmeláklevslonkočka ryba

Milí rodiče,

pamatujete si jak jste byli mali a prosili své 
rodice: Nakresli mi...? tahle knizka Vam muze 
pomoct. Videt veci, zvirata a prirodu kolem nas 
jednoduse. Dotvorte si ji po svem. Dokreslete 
s detmi ridice do traktoru, draty do kola, 
nebo prouzky na tricko.. Knizka je tak mala, 
aby se vesla do detskych rucek, aby s Vami 
mohla cestovat v kocarku, nebo zkratit cekani 
u doktora... 

Uzijte si ji spolu, pojdme kreslit...

chobotnice

pták myš medvěd polární medvěd čmelák lev slon kočkaryba

Milí rodiče,

pamatujete si jak jste byli mali a prosili své 
rodice: Nakresli mi...? tahle knizka Vam muze 
pomoct. Videt veci, zvirata a prirodu kolem nas 
jednoduse. Dotvorte si ji po svem. Dokreslete 
s detmi ridice do traktoru, draty do kola, 
nebo prouzky na tricko.. Knizka je tak mala, 
aby se vesla do detskych rucek, aby s Vami 
mohla cestovat v kocarku, nebo zkratit cekani 
u doktora... 

Uzijte si ji spolu, pojdme kreslit...
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For Marcel

For Marcel

Katarína Macurová

ALBATROS

Teddy is looking for the right ball to play with. Which one should he 
choose? He tries all kinds. The first one is too light, the second too heavy. 
The third is too small, the fourth too large. The fifth one is hot, and the 

sixth – ow, it prickles! Why don’t you help Teddy find the right ball? WHICH

BALL

the right
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Lily is sad because she doesn’t have anyone to play with. But 
one day she receives an unexpected parcel. The package is 
enormous, covered with stickers in foreign languages, and it 
contains Momo. What’s Momo? And where has it come from? 
Lily has never seen anything like it before. “Come on, Momo,” 
she says, “let’s play.” And so their great adventure begins…

EAN + ISBN

… that no one else could. Momo became the best  
play-friend of all.

Little Stories  
for Little Readers

book parameters: 

Size 235 × 210 mm, 32 pages, 

hardbinding

book parameters: 

Size 205 × 210 mm, 32 pages , 

hardbinding

illustrated and written by katarína macurová

Teddy is looking for the right ball to play with. Which 
one should he choose? He tries all kinds. The first one 
is too light, the second too heavy. The third is too 
small, the fourth too large. The fifth one is hot, and the 
sixth – ow, it prickles! Why don’t you help Teddy find 
the right ball?

Lily is sad because she doesn’t have anyone to play 
with. But one day she receives an unexpected parcel. 
The package is enormous, covered with stickers in 
foreign languages, and it contains Momo. What’s 
Momo? And where has it come from? Lily has never 
seen anything like it before. “Come on, Momo,” she 
says, “let’s play.” And so their great adventure begins…

little stories for little readers

Which Is the 
Right Ball?
sold: Korean, Simplified Chinese

little stories for little readers

Momo and Lily
sold: Simplified Chinese

I serve it the best tea I have. But I think it prefers cocoa anyway. 

katarína macurová

WHY WON’T YOU  
FLOWER?
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‘How lovely it is!’ rejoiced the bear, on discovering 
a strange plant in his garden. Every day he watered 

it and shielded it from the sun with a parasol, and he 
never forgot to say goodnight to it before bed-time. 
But the plant didn’t react. ‘Why won’t you flower?’ 
brooded the little gardener. But little did he know 

what was going on underground!

Albatros

EAN + ISBN

book parameters: 

Size 163 × 210 mm, 32 pages, 

hardbinding

‘How lovely it is!’ rejoiced the bear, on discovering 
a strange plant in his garden. Every day he watered it 
and shielded it from the sun with a parasol, and he 
never forgot to say goodnight to it before bed-time. 
But the plant didn’t react. ‘Why won’t you flower?’ 
brooded the little gardener. But little did he know what 
was going on underground!

little stories for little readers

Why Won’t 
You Flower
sold: Armenian, Complex Chinese, 

Estonian, German, Italian, Korean, 

Russian, Simplified Chinese, Swedish, 

French

book parameters: 

Size 235 × 210 mm, 32 pages, 

hardbinding

Ernest the bear has a new friend called Eddie. Eddie is 
a bird, but he doesn’t ever fly. He goes everywhere on 
foot. “Why don’t you fly?” Ernest asks his friend. 
“Because nobody has taught me how,” replies Eddie. 
So Ernest the bear decides to teach Eddie how to fly. 
Will he be able to do it?

little stories for little readers

Teaching Eddie  
to Fly
sold: German, Korean, Simplified 

Chinese

suitable for

age 3–5

CUTE & 
FUNNY 

PICTURE 
BOOK

I’d like a ball that’s as tasty as this one, 
but not as heavy. 

I can’t throw it properly …

… but it tastes 
very good. 

I like this ball, but it looks too heavy for me. 

Katarína Macurová

Albatros

TO FLY

TEACHING

EDDIE
EAN + ISBN
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Ernest the bear has a new friend called Eddie. 
Eddie is a bird, but he doesn’t ever fly. He goes 

everywhere on foot. “Why don’t you fly?” 
Ernest asks his friend. “Because nobody has 
taught me how,” replies Eddie. So Ernest the 

bear decides to teach Eddie how to fly. Will he 
be able to do it?
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James 
and the Indian Summer

Jam
es and the Indian Sum

m
er

MILENA LUKEŠOVÁ
JAN KUDLÁČEK
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The Stork

T
he S

tork

Milena Lukešová
Jan Kudláček

poetic vintage tales

The Little Girl 
and the Rain
sold: Korean, Simplified Chinese

poetic vintage tales

The White Winter

poetic vintage tales

Joey and the 
Fishes

poetic vintage tales

The Stork
poetic vintage tales

James and the 
Indian Summer

suitable for

age 3–5

illustrated by jan kudláček
written by milena lukešová

book parameters: 

Size 255 × 240 mm, 36 pages,

hardbinding

AWARDS
Grand Prix 

de Treize 1976
IBBY honour 

list 1978

WINTERAUTUMNSUMMER

The Little Girl  
and the Rain

Th
e Little G

irl  and the R
ain

Illustrated by Jan Kudláček

Milena Lukešová

SPRING

Poetic Vintage Tales

Books about children and the natural world. 
And about children and the seasons of the year. Each 
of the seasons has its own charm and magic. Not only 
will these poetic stories develop the imagination of the 
young reader, they will warm the souls of children and 
their parents alike. The stories are 
supplemented with beautiful vintage 
illustrations by Jan Kudláček. In 
2006, author Milena Lukešová 
received the highly prestigious 
Czech literary award The 
Golden Ribbon for her lifelong 
innovative contribution to 
literature for children and 
young people.

illustrated by zdeněk smetana
written by václav čtvrtek

illustrated by zdeněk smetana
written by jiří munk, alena munková

Two little guys from a house made of a stub: one is 
rather skinny, while the other is quite fat but they 
complement each other perfectly. They love their 
common household and they have time for a lot of 
amusing and useful activities. Who is the best at 
planting a seed, at making a swing, at shooting a big 
gun or greeting a little mouse, or setting alight 
a “flaming goblin”? Who?  Gravelpebble and Agary! 

Children love to read about the doggy adventures of 
Stepladder and Spaghetti, and they delight in Zdeněk 
Smetana’s splendid illustrations. Go out into the world 
with the doggy rascals and share in their fun-packed 
adventures as they learn all kinds of lessons. This 
lavishly illustrated book is intended to be read aloud. It 
is suitable for beginning readers, too.   

Czech Goodnight 
Heroes
book parameters: 

Size 165 × 235 mm, 96 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 165 × 235 mm, 56 pages, 

hardcover

suitable for

age 3–5

czech goodnight heroes

Gravelpebble and 
Agary
sold: Polish, Russian, Ukrainian

czech goodnight heroes

Stepladder and 
Spaghetti
sold: Russian, Ukrainian

ALENA A JIŘÍ MUNKOVI
Ilustroval Zdeněk Smetana

a

ŠTAFLÍK   ŠPAGETKA
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Štaflík a Špagetka se rozhodli, že už jsou dost velcí na to,  
aby se o sebe postarali sami, a tak se vydali do světa 

 za opravdovým psím dobrodružstvím.  
Stačilo přeskočit plot…  

Jen kdyby se jim do všeho nepletla ta zatrolená vrána! 

ISBN 978-80-00-04378-4
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Jak Křemílek a Vochomůrka  
měli hodiny s jednou ručičkou

Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla 
světnice a v té světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý 
červenobíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu 
pod modrobíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. Anebo 
se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený a Vochomůrka 
spíš tlustý. Anebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka jak kdo chce, ale 
nikdy stejně.
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As seen in 
THE MOVIE 
of the same 

NAME
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What awaits Harvie is an adventure he could never 
have dreamed of. A very old puppet museum is under 

threat of demolition, a fact which Harvie refuses to 
accept. One day he breaks into the museum. In the 

basement he finds a magic disc that can bring to life 
all the puppets stored here. But the wicked Lord of the 

Puppets is keen to acquire the museum for himself, 
and so take over the whole town. Will Harvie get the 

better of the Lord of the Puppets? He will be supported 
in his struggle by his daddy, fox terrier Jerry and 

super-bright friend Monica. Jesper Møller, the author 
of the story and one of the team of directors of the film 
of the same name, has been nominated for a European 

Union award for best director of animated films.

and the magic museum

www.fragment.cz
© Designed by B4U Publishing,  
member of Albatros Media Group, 2017.

EAN

book 
based on 

a movie

book 
based on 

a movie

Harvie

book parameters: 

Size 216 × 276 mm, 64 pages,

hardbinding

book parameters: 

Size 120 × 180 mm, 64 pages,

hardbinding

suitable for

age 6–8

harvie

Harvie and the 
Magic Museum

harvie

Harvie and the 
Magic Museum
First Reading

Go through 
the adventure with
HARVIE!

What awaits Harvie is an adventure he could never have 
dreamed of. A very old puppet museum is under threat 
of demolition, a fact which Harvie refuses to accept. 
One day he breaks into the museum. In the basement 
he finds a magic disc that can bring to life all the 
puppets stored here. But the wicked Lord of the 
Puppets is keen to acquire the museum for himself, and 
so take over the whole town. Will Harvie get the better 
of the Lord of the Puppets? He will be supported in his 
struggle by his daddy, fox terrier Jerry and super-bright 
friend Monica. Jesper Møller, the author of the story 
and one of the team of directors of the film of the same 
name, has been nominated for a European Union award 
for best director of animated films.

book parameters: 

Size 216 × 276 mm, 48 pages, 

hardcover

written by martin klásek, ondřej lážnovský

written by denisa kirschnerová written by miloš kirschner

written by denisa kirschnerová, 
martin klásek

written by helena štáchová, 
miloš kirschner, miki kirschner

harvie

Harvie’s Wish

harvie

Harvie’s  
Little Heaven

harvie

Harvie in 
Donkeytown

harvie

Harvie’s Trip  
to Tramtaria

harvie

Daddkins Tells 
a Fib

Jak se přihodilo, že se Hurvínek, Mánička a jejich chlupatý 
kamarád Žeryk setkali se svérázným znalcem zvířat doktorem 
Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou Franci? 

Všechno začalo tím, že se Hurvínek rozhodl naučit Žeryka  
mluvit lidskou řečí.

V nové knížce pro všechny milovníky oblíbených loutkových 
hrdinů se Hurvínek a jeho kamarádi ocitnou v podivuhodném 

domě zvaném Nebesíčka, který se tu a tam zjevuje v Praze 
na Malé Straně. V domě najdou podivnou skříňku Kostitřasku,  

ale k čemu slouží, vám zatím neprozradíme.  
Pokud se to chcete dozvědět, pusťte se do čtení!

Již vyšlo:

Denisa 
Kirschnerová

Denisa 
Kirschnerová

Den
isa Kirschn

erová

Být malým klukem Hurvínka nebaví! 
Musí poslouchat taťuldu, a když ho ještě ke všemu pokladní 

nepustí do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího filmového 
hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost. Bloumá nešťastně 

prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého flašinetáře.  
Kde se tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen tak 

obyčejný flašinetář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi 
splnit přání. Hurvínek nemusí dlouho přemýšlet, přeje si být 

DOSPĚLÝ! Jestli se mu jeho přání vyplní a v dospělém těle bude 
tak šťastný, jak očekával, to prozradí tento pohádkový příběh.

Již vyšlo:

Martin Klásek 
Ondřej Lážnovský

M
artin

 Klásek
 a O

n
dřej Lážn

ovsk
ý

Martin Klásek 
Ondřej Lážnovský

Czech  
PUPPET 

ICON

Harvie doesn’t enjoy being a little boy. He has to go to 
school and do as Daddikins tells him, and he’s not 
allowed to go to the pictures to see his favourite film 
star. He’s had enough of being a kid – he wants to be 
a grown-up! Only the magic hurdy-gurdy player can 
make this wish come true. Will Harvie be as happy in 
a grown-up’s body as he expects to be?
Harvie has entertained Czech children and their 
parents already since 1926. Already the 4th generation 
is following his adventures and jokes. Harvie is 
accompanied by his daddy, faithful dog, friend and her 
grandma. Harvie is a typical little joker and rascal. But 
still has a good heart.

© Designed by B4U Publishing, member 
 of Albatros Media Group, 2017.

začínám
e

číst

vhodné
pro 

začínají
cí 

čtenáře

a ko
uzeln

é
 m
u
zeum

začínám
e číst

a kouzelné muzeum

a kouzelné muzeum

Generace dětí mu neřekly a neřeknou jinak  
než Hurvajz. Desetiletého klučinu s prořízlou  

pusou, blonďatou kšticí a odstávajícíma 
ušima znají jako dobrosrdečného rošťáka, 
který se ze všeho vždycky dobře vymluví. 
Tentokrát jej však čeká dobrodružství, 

o jakém se mu dosud ani nesnilo, a bude 
muset prokázat, že je nejen upovídaný, ale 

i odvážný. Knížka je vhodná jako první  
čtení pro začínající čtenáře.

www.albatrosmedia.cz
CZ:  159 Kč SK:  6,49 €

pro čtenáře od 5 let

Převyprávěla Ivona Březinová

9 788025

ISBN 978–80–25–33293–1

332931



12

13

Malá opiãka Îofka Orangutanová 
si ví vÏdycky rady a má navíc 
bujnou fantazii. Spolu s partou
zvífiátek ze zoologické zahrady 
si uÏije spoustu legrace a vyfie‰í
nejeden problém. Dokonce paní
fieditelka uznává, Ïe její nápady 
jsou opravdu k nezaplacení.
Opiãka Îofka a její kamarádi 
jsou téÏ známí z oblíben˘ch 
televizních veãerníãkÛ.

ISBN 978-80-00-03003-6

A L B A T R O S

Zofka_pot.qxd:Sestava 1  8/21/12  10:56 AM  Stránka 1

Max and Sally have found a magic telephone receiver 
that can fulfil every wish. No wonder they experience 
strange things with it: they turn their dog friend 
Jonathan into a boy who comes along with them to 
school; they travel to the Ice Age; they enter the 
micro-world of germs and many other amazing things.

Humorous story about the adventures of a girl 
orangutan who thinks up all kinds of entertainment for 
the animals in the zoo. Sophie saves Mr Leopard, helps 
Mr Walrus as he departs for the North, and puts on 
a masquerade ball and a sports day. She even 
makes progress in moral education. 
Sophie is simply priceless, as the 
zoo’s director has to admit. 

More fun stories with Sophie the enterprising 
orangutan and her friends. This time she succeeds in 
tracking down a thief and teaching some lion cubs how 
to behave. She also brings a baby yeti to the zoo and 
turns down a tempting proposal of marriage. There’s 
another offer she does accept, though – to become 
director of the zoo! 

Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč

a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové

party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou

domlouvat o tom, co se dnes podnikne. 

Standa Klokan navrhne, aby se rozdělili na družstva

a zahráli si na zloděje a policajty, Karolína Myšová se

ušklíbne, že to je pěkná pitomost, že by bylo lepší hrát si

na tatínky a maminky, za což se jí Emil Tučňák normálně

vysměje, haha, copak jsme nějaký malý dětičky nebo co,

spíš bysme si mohli zahrát na doktora, teda na

zvěrolékaře, to by mohlo bejt zajímavější, ale Bořivoj

Panda začne kroutit hlavou a ťukat si na čelo, až se

konečně ujme slova Žofka a navrhne, aby mezi sebou

uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon,

správně, to je ono! 
A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se

v zemi důlek a začne se. 
A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má

Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci

chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou, ale Karolína

33

Jak

uspořádala
slavnostní
představení

chtělo nějakej nápad, ale Květoslav mu poklepe 
chobotem na rameno, jen klid, brácho, tady nejde ani 
tak o nápad jako o fortel a ten já mám, jsem přece 
slon, že jo, a když se sir Harry Orangutan ráno 
probudí a zazvoní na pana Veverku, aby mu přinesl 
snídani do postele, přijde místo pana Veverky 
Květoslav, bafne chobotem lordovy tři kufry a dvě 
příruční zavazadla, vynese je před bránu, a když se 
Jeho Lordstvo nepříčetně rozčílí a chce okamžitě, ale 
okamžitě mluvit s Žofkou, řekne mu Květoslav, račte 
prominout, sire, ale naše paní ředitelka nemá čas, to 
víte, ředitelé to nemají lehký, probírá úřední poštu 
jako každý ráno a jako každý ráno je toho tuze velká 
hromada.

129Jak Žofka odmítla nabídku k sňatku

Zofka reditelkou ZOO_001_152.indd   129 31.1.2014   16:18:11

Max and Sally Little Ape Sophie
book parameters: 

Size 235 × 235 mm, 152 pages,

hardbinding

book parameters: 

Size 235 × 235 mm, 112 pages,

hardcover

book parameters: 

Size 235 × 235 mm, 152 pages,

hardcover

selected in 1001 children’s books you must 
read before you grow up (universe 2009) - 
a guide to the best classic and contemporary 
children’s literature.

illustrated by adolf born
written by miloš macourek

illustrated by adolf born
written by miloš macourek

max and sally 

Max and Sally out 
of School
sold: Simplified Chinese, Russian, 

Hungarian, Vietnamese

max and sally 

Max and Sally at 
School
sold: Simplified Chinese, Russian, 

Hungarian, Vietnamese

little ape sophie 

Sophie

little ape sophie 

Sophie Runs 
the Zoo

max and sally 

Max and Sally on 
a Trip
sold: Simplified Chinese, Hungarian, 

Russian

max and sally 

Max and Sally on 
Holiday
sold: Simplified Chinese, Hungarian

max and sally 

Max and Sally in 
the Past
sold: Simplified Chinese, Hungarian

suitable for suitable for

age 6–8 age 6–8

Malá opiãka Îofka Orangutanová 
si ví vÏdycky rady a má navíc 
bujnou fantazii. Spolu s partou
zvífiátek ze zoologické zahrady 
si uÏije spoustu legrace a vyfie‰í
nejeden problém. Dokonce paní
fieditelka uznává, Ïe její nápady 
jsou opravdu k nezaplacení.
Opiãka Îofka a její kamarádi 
jsou téÏ známí z oblíben˘ch 
televizních veãerníãkÛ.

ISBN 978-80-00-03003-6

A L B A T R O S

Zofka_pot.qxd:Sestava 1  8/21/12  10:56 AM  Stránka 1

Další veselé příběhy podnikavé opičky Žofky 
Orangutanové a jejích kamarádů. Tentokrát se 
jí podaří odhalit zloděje, vychová malá lvíčata, 
přiveze do zoo mládě Yettiho a dokonce odmítne 
lákavou nabídku k sňatku. Neodmítne ale jinou 
nabídku, a stane se ředitelkou zoo!
Žofka a její kamarádi jsou také oblíbenými po-
stavičkami televizních večerníčků.

ISBN 978-80-00-03464-5

9 788000 034645

Zofka reditelkou ZOO_obalka_ok.indd   1 4.2.2014   10:44:00

Mach 
a Šebestová
ve škole
Albatros

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

9 7

ISBN 978-80-00-02867-5

88000 028675

Vyšlo:

Děti i dospělí si v televizních večerníčcích 
a později v knížce oblíbili postavičky dvou 
podnikavých školáků Macha a Šebestové, 
jejich kamaráda psa Jonatána, třídní 
učitelky, spolužáků a všech ostatních 
z domu a města, kde se děj odehrává.
Tentokrát žáci 3. B v sedmi humorných 
kapitolách pomocí kouzelného sluchátka 
promění psa Jonatána v kluka a vezmou ho 
na školní výlet, vypraví se do doby ledové 
a přivedou odtud člověka neandertálského 
jako názornou školní pomůcku, vyléčí 
spolužákovi Kropáčkovi angínu, obohatí 
biologický kroužek o slona, kterého zakoupí 
za poklad zabavený pirátům, a navštíví 
planetu Ťap-ťap.
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  ISBN 978-80-00-03628-1

Opět se setkáme se známou dvojicí žáků z 3. B – tentokrát dokonce ve třinácti 
kapitolách. 
Oba právě odjíždějí na prázdniny a berou si s sebou psa Jonatána a samozřejmě 
i kouzelné sluchátko. S jeho pomocí prožijí spoustu neuvěřitelných, ale hlavně 
veselých příhod. Dědečka promění v Tarzana, navštíví cirkus a tam se začnou dít 
přímo zázraky, z malíře Kolouška udělají žáka slavného Leonarda da Vinci,  
v nečekaném přestrojení se vydají na pláž v Bibione…
Příběhy jsou známé z televizních večerníčků.
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Novinkou MACH A ŠEBESTOVÁ NA CESTÁCH
pokračuje série příběhů dvou oblíbených školáků  
ze 3. B.  
V sedmi nových dobrodružstvích navštíví Paříž, 
aby zde zachránili tetu Vilmu přímo ze lví tlamy,  
na Severním pólu najdou v medvědím doupěti  
ztraceného profesora Trejbala, vykoupou se  
v Amazonce a ještě k tomu najdou zlatý poklad,  
s pomocí kouzelného sluchátka se v Africe utkají  
s domorodým kouzelníkem, vydají se do Austrálie  
najít svého ztraceného psího kamaráda Jonatána,  
který v dalším příběhu málem udělá kariéru  
v Hollywoodu, a nakonec v moři u Havajských  
ostrovů naleznou ohromující vynález inženýra  
Křečka!

Vyšlo:

13-207-KMČ-000
14/45

Albatros

Mach a Šebestová

na cestách

Mach 
a Šebestová

MILOŠ MACOUREK
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Postavičky dvou podnikavých školáků 
Macha a Šebestové, jejich kamaráda psa 
Jonatána, třídní paní učitelky, spolužáků 
i všech ostatních si děti oblíbily v televizních 
večerníčcích a později i v knížce.
V novém výboru vyšla nejprve knížka 
MACH A ŠEBESTOVÁ VE ŠKOLE, 
na kterou navazuje  
MACH A ŠEBESTOVÁ ZA ŠKOLOU.
Zde, opět v sedmi humorných kapitolách, 
žáci 3. B Mach a Šebestová naučí Jonatána 
a Micku vzornému chování, s nasazením 
vlastní kůže vysvobodí Jonatána z otroctví,
ovládnou přírodní zákony, 
pomohou vypátrat zloděje vzácných želv,
uletí jim malý Petříček, kterého hlídají,
zachrání sluchátko a s ním i celou školu 
před Horáčkem a Pažoutem a „vyrvou“ 
pana Balouna ze spárů únosců. 
Originální situační a slovní humor  
Miloše Macourka skvěle doplňují ilustrace 
Adolfa Borna.

Vyšlo:
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  ISBN 978-80-00-03628-1

Opět se setkáme se známou dvojicí žáků z 3. B – tentokrát dokonce ve třinácti 
kapitolách. 
Oba právě odjíždějí na prázdniny a berou si s sebou psa Jonatána a samozřejmě 
i kouzelné sluchátko. S jeho pomocí prožijí spoustu neuvěřitelných, ale hlavně 
veselých příhod. Dědečka promění v Tarzana, navštíví cirkus a tam se začnou dít 
přímo zázraky, z malíře Kolouška udělají žáka slavného Leonarda da Vinci,  
v nečekaném přestrojení se vydají na pláž v Bibione…
Příběhy jsou známé z televizních večerníčků.
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All Elephants 
in Orchestra

Yoga Stories

“Other boys my age climbed trees, shot sparrows with 
a slingshot and stole cherries from the neighbours’ 
garden. I, on the other hand, lived in my own fantasy 
world of princes and princesses, magicians and dwarves.” 
This is how Milos Macourek (1926-2002) once 
described his childhood. All the Elephants in the 
Orchestra is a selection of his poetry and prose for 
children and adults alike. The book commemorates 
Macourek as an author of immense fantasy and peculiar 
sense of humour, one capable of capturing everyday life 
in all its complexity and absurdness. Comedy, combined 
with a deep, almost philosophical insight and subtle, yet 
apt criticism, that it was distinguishes Milos Macourek 
from others. And once again, in All the Elephants in the 
Orchestra, the writer meets his soul mate, the famous 
illustrator Adolf Born whose understanding of 
Macourek’s writing cannot be matched.

Yoga is an ages-old philosophical system that 
originated in India. Its ancient wisdom and connection 
with foreign cultures remain relevant even in today’s 
fast and furious world. These beautiful stories on 
themes informed by the ethical and moral basis of yoga 
are intended for contemplative parents and their 
children for moments when they wish to take a break 
and calm down. Readers set out on an adventurous, 
inspirational quest for self-understanding, a path to 
one’s own heart and a balanced life. Each story is 
supplemented with instructions on how to perform 
asanas, comprising concentration, relaxation, 
stretching, calming the mind and meditation for 
children.

book parameters: 

Size 235 × 235 mm, 112 pages,

hardcover

book parameters: 

Size 170 × 240 mm, 80 pages,

hardcoverillustrated by adolf born
written by miloš macourek

illustrated by nanako ishida
written by barbora hu

suitable for suitable for

age 6–8 age 6–8

  Všichni sloni
Miloš Macourek
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sold: Russian
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Krotitel

Víte, co se zdálo krotiteli?

Že za ním přišel ředitel cirkusu

a povídá, mám dojem, že na lva

Bonifáce leze chřipka, neměl

by se moc namáhat, zkuste si to 

večer vyměnit, a tak večer při 

představení skáče krotitel po

manéži a lev jen sem tam

práskne bičem, diváci jsou 

nadšeni, tohle tu ještě nebylo,

a ředitel řekne krotiteli, víte co,

necháme to tak, i když se

Bonifác uzdraví, ostatně

proč ne, tloustnete

a trocha pohybu vám

rozhodně neuškodí.

• 38 •

Oběd si dají venku. Hošík nadšeně zakýval nohama a seskočil 

ze zrzavého křesla na zelený koberec. Vtom se zamyslel. Musí si 

s sebou vzít něco na hraní, když má strávit celé odpoledne venku! 

Babička mu sice říkala, že nic moc nepotřebuje, že venku bude 

zábavy jistě habaděj, ale on jako by neslyšel. Hloupé bylo, že 

zrovna neměl svůj batůžek ve tvaru ptakopyska, do kterého by si 

mohl poskládat všechny hračky na cestu. Babička už byla přece 

jen starší paní, záda měla shrbená, a tak ji nechtěl nechat nosit svůj 

náklad. I rozhlédl se a začal si pěchovat vše, s čím si u babičky 

hrával, do kapes. Nebylo toho málo! Do pravé kapsy nasoukal 

látkového hada, dřevěnou kostku a propisku, do levé kapsy natlačil 

všechny duhové kuličky, div že se tím tlakem neroztříštily na tisíc 

kousků.

Vyrazili ven. Park byl nedaleko babiččina bytu, ale dnes se 

kloučkovi vůbec nešlo pohodlně. Kalhoty měl kvůli nacpaným 

kapsám strašně natěsno a všelijak ho tlačily. Když dorazili na místo, 

radostně se rozeběhl za dětmi, které si hrály ve svém království 

mezi keři. A vtom se to stalo! Rup a prask a bum a ratata. Kalhoty 

kvůli napěchovaným kapsám praskly. Duhové skleněnky se 

rozkutálely do všech stran, látkový had spadl do bláta a propiska 

se v kapse stihla zlomit tak nešikovně, že obarvila černými cákanci 

hrací kostku i kalhoty. Chlapeček si sedl na bobek a vzdychal. Co 

bude dělat? Chtěl si na hraní vzít všechno, a teď nemá vůbec nic, 

nic, čím by se zabavil, nic, co by ukázal kamarádům.

Najednou ucítil čísi ruku na svém rameni. Nejprve smrkl, pak 

zatáhl nudli a potom se ohlédl. Za ním stála holčička. Její vlasy 

byly skoro tak zrzavé jako babiččino křeslo a její šaty skoro tak 

Yoga is an ages-old philosophical system that originated 
in India. Its ancient wisdom and connection with foreign 
cultures remain relevant even in today’s fast and furious 

world. These beautiful stories on themes informed
by the ethical and moral basis of yoga are intended

for contemplative parents and their children for moments 
when they wish to take a break and calm down.

Readers set out on an adventurous, inspirational quest
for self-understanding, a path to one’s own heart
and a balanced life. Each story is supplemented

with instructions on how to perform asanas, comprising 
concentration, relaxation, stretching, calming the mind 

and meditation for children.

ISBN 978-80-253-2987 -0

9 788025 329870
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Have you noticed how things get older? Of course you 
have – you can’t fail to notice such things. Stop paying 
attention for a moment and you’ll discover that what 
was shiny and new a while ago is now old and useless. 
Who’s to blame? Well, living somewhere in our midst 
are little creatures who make all this ageing their 
business. And a pretty tough job they have too! One day, 
Typo, who specializes in printing errors in books, learns 
that when things get spoiled or old, people often aren’t 
too happy about it. So he sets out on a journey of 
adventure to the Ravages of Time. Will he manage to 
bring ageing to an end? And what role does the talking 
dung beetle play in all this?  

Typo and Skim
illustrated by daniel špaček
written by barbora klárová, tomáš kočinský,
typography petr štěpán

book parameters: 

Size 240 x 320 mm, 120 pages, 

hardbinding

suitable for

age 6–8

Telescopic webbifier

“Glass crack!”: the webbifier units’ 

traditional celebratory cry  

Napjatě jsem čekal, co na to Markétka a její 

rodiče. No a co byste řekli? Markétka se zase 

rozplakala, a dokonce dostala od tatínka 

pohlavek, že prý se jí nemůže nic dát do ruky, 

protože všechno hned rozbije. A maminka 

jí tablet vzala a řekla tatínkovi, že je na to 

Markétka prostě ještě moc malá a ať na ni 

nekřičí, a tatínek se rozčiloval, že je ta holka 

nešikovná po mámě, a to se zase rozčílila 

maminka a říkala tatínkovi, ať se laskavě  

nesnaží hned všechno svádět na ni, a tatínek  

odpověděl, jestli maminka ví, kolik to stálo  

peněz a že tablety nerostou na stromě, 

a Markétka celou dobu plakala a volala,  

že chce zpátky svůj dárek…

No a v tu chvíli mi to poprvé došlo. Byl to pro 

mě šok a nejdřív jsem si ani na chvilku nechtěl 

připustit, že by to mohla být pravda. Ale čím 

víc jsem sledoval tu nešťastnou narozeninovou 

lapálii dole pod sebou, tím víc se zdálo, že 

to přece jenom pravda je: Lidi nás entropíky 

vůbec nemají rádi!

54

Podíval jsem se dolů – krabice byla docela hluboko pode 
mnou, ale zase byl ten dort šlehačkový, takže přistání 
jsem měl do měkkýho. Na nic jsem už nečekal, odrazil 
se a skočil.

Stihnul jsem to jen tak tak, protože ve chvíli, kdy jsem 
měkce dopadnul do šlehačky těsně vedle marcipánové 
růžičky, se víko krabice zavřelo. Poslední, co jsem viděl, 
byl vyděšený výraz Škraloupa stojícího na regálu vysoko 
nade mnou. Pak všechno přikryla tma a já byl na cestě 
k Markétce domů.
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OBŘÍ PÁSOVÝ SYPAČ 
NEČISTOT TZV� „DROBEK“

OBŘÍ PÁSOVÝ SYPAČ 
NEČISTOT TZV� „DROBEK“

The tomato stamp

This innocuous little contrivance by American 

inventor Jim Ketchup has truly revolutionized 

our ability to make tomato splodges. 

Máma taky pracuje v Oddělení stárnutí 

knih. Má na starosti divizi vůní. Pracuje 

v obrovské laboratoři se spoustou ampulek, 

křivulí a zkumavek plných prachu, hniloby 

a nejrůznějších plísní, a v jejich mixování je fakt 

dobrá! Všimli jste si vůbec, že každá knížka má 

tak trochu jinou vůni? Jen si schválně zkuste 

vyndat pár knížek z knihovny a přičichnout 

k 

 

 tak dále, však to znáte 

ze své vlastní knihovničky. Tak třeba lakovači 

ve dne v noci pracují na tom, aby obyčejný bílý 

papír, s jakým jste knížku koupili, časem vypadal 

krásně zašle a zažloutle nebo šedivě. Pomáhají 

jim v tom osloroháči, děrovači a trhači, a někdy 

dokonce namáčeči a rozpouštěči písmenek. 

Zvláštní divize jsou pak svačináři, kteří pracují 

na tom, aby se na každé stránce knížky pěkně 

obtisklo jakékoliv jídlo. Hrozně se mi líbí 

třeba jejich rajčatová razítka nebo ampulky 

na rozprašování oleje a mastnoty a samozřejmě 

čokoflekovač. Můj táta to všechno kontroluje 

a řídí a já se vám rovnou přiznám, že bych tuhle 

práci teda dělat nechtěl – je to vážně dřina!

Možná se vám někdy stalo, že jste doma 

na poličce najednou nemohli najít svou oblíbenou 

knížku. Ať jste hledali, kde jste hledali, jako by 

dočista zmizela. Nebojte, nezmizela. Teda vlastně 

zmizela, ale jen na chvilku – do oddělení mého 

táty. A až půjdete kolem poličky příště, knížku 

už tam určitě najdete. Jen bude zase o trošinku 

starší, než si ji pamatujete.

• a beautifully written tale 

plotted in fine detail 

• filled with humour and 

hyperbole

The Winner of 
MAGNESIA 

LITERA 2017, 
the most prestigious 

Czech literary 
award
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Why does the time change every fall? This fantastic 
story set in the Austro-Hungarian Empire weaves 
elements of detective fiction and steampunk together to 
create a riveting alternative history.
The narrative unwinds in the fictional town of Makovín 
during the turn of the century, La Belle Epoque, the 
Jugendstil days of the Habsburg Monarchy. An unusual 
family arrives at the train station – inventor Leoš Šína, 
his wife Ludovika, and their eight-year-old daughter 
Lenka. Mr. Šína is there to show the mayor one of his 
inventions – a portable hotel room. But when Lenka 
notices that the one hand of the train station clock is 
gone, replaced with a tiny man, the trip turns into 
a dramatic quest for the stolen clock-hand. Will the 
Šínas survive all the mysterious events to uncover the 
conspiracies emanating from town hall? (Parents will 
realize that the days of the monarchy are not so different 
from our world today.) The lush atmosphere of the story 
is complemented by the blue-and-brown illustrations of 
artist Juraj Horváth, multiple-winner of the Most 
Beautiful Czech Book prize.

The Clock Master
illustrated by juraj horváth
written by vratislav maňák

book parameters: 

Size 163 × 238 mm, 80 pages, 

hardcover

suitable for

age 6–8

AWARDS
• The Clock Master is among 

best books for children 
2013-2014 (list of books 

recommended by Czech IBBY 

and Association of Czech 

Booksellers and Publishers)

• magnesia litera nomination

• golden ribbon nomination

           aneb Proč se na podzim mění čas
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Věděli jste, že se na podzim mění 
čas kvůli krádeži hodinové ručičky? 
A že se vše stalo na jednom českém 
nádraží? Vypravte se s osmiletou Lenkou 
a hodinářem Weissem zmizelé ručičce 
na stopu a poznejte kouzlo starého 
Rakouska, kde sukně fungují jako padáky 
a kde se dá do kufru schovat celá ložnice.

weiss

LEOŠ ŠÍNA

LUDOVIKA ŠÍNOVÁ

Lena

vraný   Bürgermeister   Swiniec

albatrosIS
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Vlak utíká po kolejích,
čísla tančí v ciferníku,
zloděj ukrad ručku z hodin,
čas natáh jak harmoniku.

Písničku zpíval zastřený chraplavý hlas 
a zpíval ji ve zpomaleném rytmu – jako 
kdyby šlo o gramofon, který někdo 
zapomněl natočit. Lenka se koukla doleva, 
ale viděla jen poťouchlého prodavače 
spišských párků, který zrovna tajně lízal 
hořčici. Koukla se doprava a zahlédla 
mrzutého číšníka, který se znuděně opíral 
o stůl poloprázdné kavárny a zíval na celé 
kolo, takže ani on zpívat nemohl. Nakonec 
zaklonila hlavu a podívala se přímo 
vzhůru.

Držitel Ceny Jiřího Ortena Vratislav Maňák 
(nar. 1988) se po povídkové sbírce Šaty 
z igelitu představuje jako autor dětské 
prózy; v secesním příběhu Muž z hodin 
nabízí jeden z prvních českých příspěvků 
k žánru steampunk, který v zahraničí 
proslavil režisér Tim Burton nebo autor 
Zlatého kompasu Philip Pullman.

Pr e s sburger

This 
FANTASTIC STORY 

set in the Austro-
-Hungarian Empire 

weaves elements 
of detective fiction 

and steampunk 
together.

sold: German

sold: German
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„Ale má to hezký, ten pes,“ shrnula to, a když jsme hrobe-
ček párkrát vyfotili, byl už čas vrátit se domů. 

Babičku se sousedkou Máňou jsme museli od sebe sko-
ro odtrhnout, protože nebyly vůbec schopný se rozloučit. 
Vždycky si ještě na něco vzpomněly a honem musely dodat 
ještě další informace, tipl bych tak minimálně o půlce lidí 
z celé vesnice.

Domů jsme to stihli tak tak, máma se naštěstí hodně 
zdržela v práci, takže přišla později a naše tajemství zůsta-
lo v bezpečí. Hned po večeři jsme se s tátou zavřeli v mým 
pokojíčku a on mě naučil, jak se skenujou fotky a pak vkládaj 
do programu. Dost jsme se u toho nasmáli, protože nejdřív 
se mi nic moc nedařilo a vznikaly mi tam různý blbosti, jako 
rozházený fotky a jenom půlky nápisů, ale táta se do toho 
hrozně položil a dával mi tam i různý efekty s písmenama 
a prolínačkama a tak. Myslím, že si to chtěl užít, protože když 
dělá v práci prezentaci se žaluziema, tak ta musí být hrozně 
seriózní, kdežto tady jsme se mohli fakt VYBLBNOUT.

Když už jsem měl prezentaci hotovou, nastal den, kdy 
jsem se chystal ji mámě pustit. Byl jsem pekelně nervózní, 
absolutně se to nedalo srovnat s ničím, co jsem kdy měl dělat 
do školy, protože i když šlo o známku, je jasný, že teď je to 
úplně jinej level! Už od rána jsem měl žaludek jak na vodě, 
potily se mi ruce a svačiny jsem se ani nedotkl.

„Co ti je?“ ptala se Monika zvědavě, protože jsem ani moc 
nemluvil a to u mě nebývá zvykem. Vysvětlil jsem jí celou 
situaci. „Ty jo! Takže dneska večer je to buď, anebo, jo? Teď je 
mi jasný, proč seš tak na nervy. Ukaž!“ Ujala se mojí svačiny 
a spořádala ji, než zazvonilo. 

Jak to myslela, buď, anebo? Tohle vůbec neměla říkat, teď 
mi nasadila brouka do hlavy… Co když to pohnojím, máma 
začne brečet a všechno bude V PYTLI? A tím jsem nemy-
slel, že mi nedovolí psa, teď jsem měl na mysli spíš, že ji 

Larkfart and 
Vealfillet

Project (My) Dog

book parameters: 

Size 163 × 238 mm, 56 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 163 × 238 mm, 72 pages, 

hardcover

Classmates Larkfart and Vealfillet have ideas as funny 
as their names, and when they decide to escape from 
school, the adults can’t keep up. The story takes place in 
preschool, where our hero, the oddly named Larkfart, 
happens to be trapped against his will, keeping him 
from what he really wants to do: finish building 
a model blimp with his dad. His feelings about this are 
quite obvious as he lies on his back, kicking and 
screaming. Luckily, Vealfillet—another odd kid with an 
adequately cute name—shares his attitude. Together 
they plan to escape, and after a sequence of brief 
episodes, mostly accidents and a little mischief—
typical for their peculiar and wild nature—they finally 
succeed. The humorous text is complimented by Galina 
Miklínová’s illustrations. A must-read for anybody who 
would ever like to teach at preschool.

Johnny has just one wish in the world – to 
have a dog. The thing is, his parents won’t 
hear of it. The only person who understands 
him is Grandma, but these days she gets everything 
a bit mixed up. So, with the help of his friend Monica, 
whose mum trains assistance dogs, Johnny comes up 
with a cunning plan that will show his parents how 
useful a dog can be. Putting the plan into action gets 
him into all kinds of humorous, absurd scrapes; and 
maybe, just maybe, it will also get him a dog.

illustrated by galina miklínová
written by eva papoušková

illustrated by sylva francová
written by lucie hlavinková

suitable for suitable for

age 6–8 age 6–8

sold: Slovene

AWARDS
• This book won 1st prize in anonymous albatros 

literary competition in 2012
• suk (Librarians’ award) 2013 – winner

• magnesia litera Nomination 2013
• golden ribbon 2013 – winner

• white raven 2014

ISBN 978-80-00-03105-7
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Řeč dojala nejen paní Telecí, ale i pana Kosprda. 
Pilot přistoupil k Rusalce. 
Chvíli si šeptali a pak slavnostně řekli:
„No tak jo.“
A Kosprd se rozběhl k Telecí, vzal ji za ruku  
a vlezli si do indiánského stanu. 
A tam Kosprd povídá šťastné Telecí:
„Až vyrosteme, vezmu si tě za ženu. 
Aby ses už nemusela tak blbě jmenovat.“

A byli rádi, že jsou zase spolu.
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„Jakou svačinu?“ vyděsil se ředitel Novák a zmateně 
se díval na batůžek s telátkem.
Kosprd využil jeho překvapení a povídá potichu 
Telecí:
„Zdrháme!“ a rozběhli se rychle k východu.
Ředitel Novák se vzpamatoval a vykřikl:
„Chyťte ty děti!“
A pustil se za nimi. Ale kam se hrabe na dvě 
rychlé děti, které se umějí proplétat mezi nohama 
dospělých. V tlačenici se řediteli dočista ztratily. 
Ředitel Novák jen zoufale sípal v oddělení letadel:
„Chyťte je! Ukradli vzducholoď Kosprd Jedna!“
Potom mu došlo, že musí jít zavolat policii, a podíval 
se lépe na batůžek. Bylo na něm napsáno TELECÍ 
a pod ním napsané telefonní číslo paní operní 
pěvkyně Telecí, maminky, které v té době už 
telefonovala vyděšená paní ředitelka školky.

48

DOMA

To se ví, že doma to nebylo jen tak. Maminky plakaly. 
Což je vždycky nepříjemné. A tátové měli vážný 
hlas, když mluvili o všech pravidlech, podle kterých 
se Kosprd a Telecí teď budou muset chovat. Horší 
bylo, že Kosprdovi už NAVŽDY zabavili vzducholoď. 
Ale ze všeho nejhorší pro Kosprda bylo, že paní 
Telecí zakázala Telecí se s ním kamarádit a dala svou 
holčičku přeřadit do druhé třídy ve školce, protože 
Kosprd má na ni špatný vliv. Telecí se na Kosprda 
nesměla ani podívat, ani slůvko s ním promluvit, ani si 
s ním na nic hrát…
Dny utíkaly a Kosprd přemýšlel a uklízel si dětský 
pokoj a pastelky, jak přikázal tatínek, a poslouchal, 
jak ho paní ředitelka nabádá, aby se vzorně choval, 
protože bez vzorného chování dospělí na průšvihy 
nikdy nezapomenou. A bylo mu smutno po Telecí 
a neměl žádné kamarády. Dokonce přestal řvát ve 
školce na zemi v chodbě. Dny byly šedé a deštivé.

40

Kosprd s Telecí se vyřítili z metra, vyjeli po schodech 
a měli takovou radost, že už ani nehledali žádné 
náhradní rodiče.
A tak se ocitli úplně sami na úplně cizí ulici, kde sice 
Telecí znala dům, ve kterém sídlil zubař MUDr. Tyc, 
ale nevěděli, kde hledat Kosprda Jedna.
„A jsme ztracení,“ řekla smutně Telecí, ale Kosprd si jí 
nevšímal, protože právě přišel na to, jak najít Kosprda 
Jedna.
U východu z metra se totiž náhle objevil pán, co 
nesl pod paží model letadla. Nesl tryskáč, to Kosprd 
poznal a došlo mu, že pán jde možná taky půjčit 
model na výstavu. Chytil Telecí za ruku a rozběhl se 
s ní za pánem a nenápadně ho následovali.
V tu chvíli si na druhém konci města, ve školce Nad 
Viaduktem, děti klidně hrály na porodnici. Za trička si 
strkaly plyšáky a pak je na porodním sále vytahovaly.
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poznal a došlo mu, že pán jde možná taky půjčit 
model na výstavu. Chytil Telecí za ruku a rozběhl se 
s ní za pánem a nenápadně ho následovali.
V tu chvíli si na druhém konci města, ve školce Nad 
Viaduktem, děti klidně hrály na porodnici. Za trička si 
strkaly plyšáky a pak je na porodním sále vytahovaly.

THE DOG
man’s best 

friend

Vítězný rukopis literární soutěže nakladatelství Albatros z  roku 
2016 o nejlepší příběh na téma „Na světě je přece krásně.“

Jenda má na světě jen jedno jediné přání – mít psa. Jenže jeho rodiče 
jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho chápe, je babička, které se už ale 
všechno tak trochu plete... A tak s pomocí kamarádky Moniky, jejíž máma 
cvičí asistenční psy, vymyslí rafinovaný plán, aby rodičům dokázal, 
že psi můžou být strašně užiteční. Způsobí tak celou řadu vtipných 
a absurdních situací, a možná, možná nakonec dostane i psa…   

Lucie Hlavinková

Ilustrovala 
Sylva Francová

Albatros 

Lu
ci

e 
H

la
vi

nk
ov

á

www.albatrosmedia.cz
CZ: 229 Kč   SK: 8,99 €

Pro děti od 9 let

ISBN 978-80-00-04636-5

N
EW



20

21

The shadow didn’t care about fame, just about friends.
Keep a look out, maybe you’ve already met him,
and maybe you’ll see him someday…

Illustrated by Katarina Gasko

Graphic design: Magda Fišerová

Published in Prague 2014 by Albatros Publishing, part of 

Albatros Media Corp., Na Pankráci 30, Praha 4

Publication number 18,991

Managing editor: Karolina Medková

Artistic editor: Alexandra Horová

Technical editor: Arnoštka Svobodová

Printed by PB Tisk Corp., Dělostřelecká 344, Příbram

1st Edition

For readers 6 years and up.

www.albatros.cz

LENKA  
KRBCOVÁ

illustrated by

KATARINA  
GASKO

The Shadow’s
boy

apaksetostalo_imprim:Sestava 1  22.6.2010  11:15  Stránka 8

Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Divže se
jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. 

„Co to je?!“ úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. 
Na hlavě měla cosi… obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar.

Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. 
Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný

labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. 
Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. 
Tu ji na hlavě cosi slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase.
Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. 
A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila,

od rána byly v jednom kole. Pobíhaly po paláci z jedné komůrky do druhé, nahoru
dolů. Zastavily se, jen aby Helenku zlehounka štíply, a běžely dál.

Pobíhání ustalo až navečer. Hned nato ovšem začalo večerní navštěvování.
Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty

malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují
a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech.

Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání.
Na vlásky – jestli se tomu tak ještě dalo říkat – si přesto nenechala sáhnout.

„No a co,“ řekla umanutě, „palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už
dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko!“  

Byla to ale paličatá holka!
Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo

den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější.
Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala: 

9

apaksetostalo_imprim:Sestava 1  22.6.2010  11:15  Stránka 9

The Toy Shop

Again nobody noticed something odd.
Among the people and their shadows
walked a shadow without a person.

He did not want to be alone. He wanted friends.
But they were all just ordinary shadows.

look!

27

Until one day he actually lost him.
At first nobody noticed something odd.
Among the people and their shadows
walked a shadow without a person.

oh shoot!

14

The Shadow‘s Boy

book parameters: 

Size 195 × 255 mm, 48 pages,

hardcover

A picture book about a shadow that no longer wants to 
do whatever the person he belongs to does. There are 
times when we all have to do things we don’t want to 
do – wash the dishes, eat broccoli, finish math 
homework. Now think about what it must be like for 
a shadow that has to do everything the boy he belongs 
to does. One day, however, the boy loses his shadow; 
now he finally has some freedom. He can go to the 
movies, ride a bike, cheer on a football team. But soon 
it discovers that it’s sad to be on your own – especially 
when you’re afraid of people. Will the shadow return 
to the boy or will he make some friends of his own?

illustrated by katarina gasko
written by lenka krbcová

Uncombed hair, unwashed ears, unwiped noses, 
unbrushed teeth, untied shoelaces, messy toys, messy 
eating, tattling—these are things kids don’t even want 
to hear about. But then something unbelievable 
happens, and the naughty kids better be good quick if 
they want to be nice happy children again! So read 
carefully! Ten tales about little things that kids don’t 
mind and parents can’t stand.

And Then It 
Happened!

illustrated by martina matlavičová
written by ester stará

book parameters: 

Size 210 × 235 mm, 56 pages, 

hardcover

suitable forsuitable for

age 6–8age 6–8

• Included in WHITE RAVENS 

• Golden Ribbon Award

Ten tales 
about little 

things that kids 
don’t mind and 

parents can’t 
stand.

A L B AT R O S

Nečesané vlásky, nemyté
uši, nevysmrkaný nos, nečištěné

zoubky, neuklizené hračky, neslušné
chování u jídla, rozvázané tkaničky, žalování –

to jsou drobnosti, o nichž děti nechtějí ani
slyšet. Ale pak se něco neuvěřitelného stane!

Pozor, čtěte pečlivě!

Deset pohádek o maličkostech,
z kterých si děti nic nedělají

a dospělí z nich šílí.
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Každý někdy musíme dělat i to, co se nám 
nechce – mýt nádobí, jíst brokolici nebo psát úkoly 
z matiky. Co by ale měl teprve říkat stín, který musí 
dělat jen to, co dělá kluk, 
ke kterému patří. Jednoho dne se mu ale jeho kluk 
ztratí, a Stín má náhle svobodu. Může chodit do 
kina, jezdit na kole i fandit na fotbale. Jenže brzy 
zjistí, že je mu 
samotnému smutno, navíc lidé se ho bojí. Vrátí se 
tedy raději ke svému klukovi? 
Nebo se mu podaří najít kamarády?
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Sometimes it seemed like the boy and the shadow agreed on things.

But only sometimes.

The shadow didn’t like it when everything was up to the boy.

i’ll pop!

10

„Pomoc! Já už nechci!!!“
Na řadu přišly šampony, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. To to lítalo.
„Hotovo!“ vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky

svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky… 
Krátké vlásky jí náramně slušely. 
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Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov li-

dožravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. 

Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Ne-

jednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři.

Pravda, nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu.

Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.

„Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš!“ zlobila se maminka. 

Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k Obřím

vodopádům do koupelny.

Ten den po poledni si Marcel hrál na balkoně. Pozoroval, jak se holubi – vlastně

nádherní ptakoještěři – pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám.

Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu

objevila bublina. Ale jaká! Megabublina! 

Ta se začala nafukovat, nafukovat, až byla

velká jako balon.

Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel

nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem.

Pomóc! chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí 

i úžasem. 

Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu,

přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál. 

Lidé na zemi nevěřícně kroutili za-

kloněnými hlavami:

20

apaksetostalo_impr
im:Sestava 1  22.6

.2010  11:17  Strá
nka 20

apaksetostalo_impr
im:Sestava 1  22.6

.2010  11:17  Strá
nka 21

„Jú, to se řééknéé!“ 
To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila

k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. 
„Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.“
„Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak si

hezky hrají,“ upozornila paní učitelka Kamilku. 
Ta jen pokrčila rameny, téměř dotčeně utrousila „Hm!“  

a důležitě odkráčela zpět k pískovišti.
Kamilka byla velice pozorná holčička. A velká informátorka.

Vlastně… byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo
pořád říká: „A to se poví! Já to na tebe řeknu!“ A pak to taky řekne.

Paní učitelku to trápilo. Měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se
jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. 

„Kamilko, jsi velmi všímavá holčička. Ale když mě budeš upozorňo-
vat na každou drobnost, kterou děti provedou,
nikdo si s tebou nebude chtít hrát. Chápu, že
se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje,
ale kdo má hezčí sponky do vlasů…?!
To si snad holčičky vyříkají samy.“

Jenže Kamilka dobře mí-
něné rady nechtěla slyšet.
Netrvalo dlouho a už se zase
blížila s důležitým postřehem.

„Paní učitelko, paní učitelko, Radek se
směje Tomášovi, že neumí jezdit na
koloběžce!“
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sold: Simplified Chinese 

The shadow didn’t care about fame, just about friends.
Keep a look out, maybe you’ve already met him,
and maybe you’ll see him someday…
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Anička a její kamarádky se oblečou 

za princezny a jdou na zámek

72

Veselá prohlídka, ale pak všechno zase 

pokazí Julina Eliášová 

78

Anička si bere na pomoc dalekohled 

a chystá pomstu

86

Boj s kohoutem

90

První koupání v tůňce, šipka a další 

rozhovor s Eliškou

95

Bouřka u tůňky a Anička už ví, co řekne Elišce 101

Naposled ve škole, dva dárky a Anička 

nezapomene na svůj slib

106

U Elišky, mísa jahod a poslední zpráva v deníku 111
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Annie 

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 120 pages, 

hardcover

Annie’s parents have gone to work in Africa for a year, 
so Annie has moved to her grandma’s place. She is 
about to attend the second year of primary school in 
a picturesque village. Although Annie knows the place 
well, she’s a little worried at first. What will her new 
class be like? Will she make friends? What else lies 
ahead for her? 
But she makes friends with two classmates straight 
away, and her worries are forgotten. Before long, Annie 
is sharing the adventures, joys and sorrows that only 
friendship among three girls can provide. 
A book for little girls about what they go through and 
what they like to whisper about.    

illustrated by eva mastníková
written by ivana peroutková

suitable for

age 6–8

annie

Annie and Her 
Friends

Aniããini rodiãe odjeli na rok pracovat do Afriky, a tak se Aniãka
nastûhuje k babiãce. Do druhé tfiídy uÏ bude chodit v její malebné
vesniãce. PfiestoÏe to tu Aniãka dobfie zná, má zprvu trochu obavy: 
jaká bude nová tfiída, najde si nûjakou kamarádku, co v‰echno 
ji ãeká? Brzy v‰ak z ní její strachy opadnou, a spfiátelí se dokonce 
hned se dvûma spoluÏaãkami. S Irenou a Olinou si pak Aniãka 
uÏívá skvûlá dobrodruÏství, která jim nabízí blízké okolí, 
a radosti i starosti, které pfiiná‰í kamarádství tfií dûvãat. 

Anička
a její kamarádky

Ivana Peroutková
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Stories about Annie have become 
immensely popular with Czech 
children – they have sold in total 
over 200,000 copies. Annie’s latest 
adventure is her tenth. These stories 
are also published as successful 
audiobooks. 

„Boufika! Bude boufika!“ kfiiãela Olina a v‰echny tfii se

rozbûhly. JenÏe nebûÏely domÛ, ale dál k tÛÀce.

I tÛÀka pfied boufikou a bez dûtí vypadala úplnû jinak.

LeÏela hluboko v rákosí jako velké uzavfiené ãerné oko.

âernûj‰í a temnûj‰í neÏ noc. Potom se zvedl vítr a na její

hladinû se rozãefiily vlnky. Rákosí se roz‰umûlo a naklonilo

se aÏ k zemi.
Teì uÏ bylo zataÏené celé nebe. A vítr zesiloval. Na

hlavu jim zabubnovaly první kapky. A byly ãím dál prud‰í

a hustûj‰í, Ïe jim hned promáãely ‰aty.

„Co budeme dûlat?“ volala Aniãka.

„Schováme se do jeskynû!“ zakfiiãely holky.

„Kam do jeskynû?“ ptala se Aniãka.

„Ta skála nad tÛÀkou je taky jeskynû!“ kfiiãely zase

holky.
V‰echny tfii se rychle rozbûhly po úzké kamenité ces-

tiãce nûkam vzhÛru, aÏ pfied sebou koneãnû uvidûly tmav˘

otvor. A kdyÏ se octly v suchu a v bezpeãí jeskynû, tak se

teprve spustil opravdov˘ liják.

To byla pfiímo vodní smr‰È!

Nahofie, dole, v‰ude samá voda.

„Potopááá!“ volala Olina a Aniãka s Irenou se k ní

pfiidaly: „Potopááá! Potopááá!“ kfiiãely a smály se, i kdyÏ

se trochu bály. A nebe se na okamÏik zase rozsvítilo a pak

zaburácelo nûkde pfiímo nad jeskyní.

„Teda, holky,“ fiekla Irena, „je‰tûÏe jsme se stihly

schovat. Víte, kolik blesk uÏ zabil lidí?“

„Kolik?“ zeptala se Olina.

„Stra‰nû moc,“ odpovûdûla Irena.

Po tûch slovech se s posvátnou hrÛzou zadívaly do

102
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„Musíte fiídit,“ radila Irena. „Oli, kdyÏ jsi vzadu, pfii-
brzìuj patama.“

„Tak jedeme znovu?“
„Jasnû!“
A tak se vydaly do kopce a potom zase s halekáním stráÀ

sjely. A znovu a znovu. Aniãka se za své sáÀky uÏ vÛbec
nestydûla. Teì na nû byla v duchu dokonce py‰ná. Mûla
totiÏ ty nejlep‰í a nejrychlej‰í sanû na svûtû. 

JenÏe pak do‰lo k té osudové jízdû.

49
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Czech 
BESTSELLER

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 136 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 124 pages, 

hardcover

book parameters: 
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hardcover

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 128 pages, 

hardcover
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hardcover
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Size 145 × 205 mm, 120 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 128 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 116 pages, 

hardcover
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hardcover
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 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké 
Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená 
Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické 
rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-
vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije 
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v Austrálii
Ivana Peroutková

 ALBATROS

Iv
an

a 
Pe

ro
ut

ko
vá

   
 A

N
IČ

K
A

 V
 A

U
ST

RÁ
LI

I

Anicka_v_australii_potah_002.indd   1 13.03.14   12:23

AlbAtros

Cirkus přijel! nese se ráno nadšeně celou třídou. Anička se domluví 
s kamarádkami, že se po vyučování poběží k šapitó podívat. Je okouzlená – 
tak ráda by taky v cirkuse vystupovala. Proto se na místo odpoledne znovu 
vrátí. A potká se s malou provazochodkyní Bětkou. Že by novou kamarádkou? 
Možná že ta Aničce splní její největší přání…

9 788000 029276

IsbN 978-80-00-02927-6
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Ivana Peroutková

Ilustrovala Eva Mastníková
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Ilustrovala Eva Mastníková

Anička měla jedno tajné přání – hrát loutkové divadlo. A to se jí málem 
splnilo na podzim, jenže odletěla s rodiči k moři. Ovšem teď už nic nebrání 
divadelnímu představení, však ho taky Anička s Tarkem kamarádům slíbi-
li. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

ISBN  978-80-00-03902-2

9 788000 039022

a divadlo
Ivana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké 
Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená 
Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické 
rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-
vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije 
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v Austrálii
Ivana Peroutková
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Je podzim. Venku padá listí a Anička chystá loutkové představení 
o Kaštanovém království. Ale když se jednoho dne vrátí ze školy, rodiče
pro ni mají překvapení: všichni tři poletí na malé prázdniny do Egypta! 
Co asi Aničku čeká v daleké zemi? Nebude to jen mořské dobrodružství, 
pouštní vítr nebo jízda na velbloudovi... Aničku toho potká mnohem víc!

Přečtěte si také:
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ALBATROSISBN 978-80-00-02563-6

u moře
Ivana Peroutková

A_potahCZ.qxd:Sestava 1  4/15/10  8:35 PM  Stránka 1

ALBATROS

Jsou zimní prázdniny a Aniãka vyráÏí s kamarádkami Ditou a Juljou na chalupu 
do Jizersk˘ch hor. Veselá dobrodruÏství, která spoleãnû proÏívají nejen pfii lyÏování,
jsou naru‰ená pfiíjezdem spoluÏaãky Katky. Je nafoukaná, protivná a nic ji nebaví. 
A tak se Aniãka musí postarat, aby tyhle prázdniny nebyly nadobro pokaÏené!

ISBN 978-80-00-02793-7

Přečtěte 
si také:

anicka na horach cz_potah  21.9.2011  12:21  Stránka 1

na řece

Ilustrovala Eva Mastníková

Je začátek prázdnin a Anička si s kamarádkami povídá, kam v létě pojedou. 
Dita se chystá s tetou a strýčkem na loď. A je to právě ona, kdo dostane ten 
báječný nápad – co kdyby pluli po Lužnici společně? Tak letos Anička stráví 
týden na řece – dobrodružný, trochu nebezpečný, ale objevný a zábavný!

ISBN  978-80-00-04314-2

9 788000 043142

Ivana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké 
Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená 
Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické 
rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-
vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije 
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v Austrálii
Ivana Peroutková
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Ilustrovala Eva Mastníková

Anička měla jedno tajné přání – hrát loutkové divadlo. A to se jí málem 
splnilo na podzim, jenže odletěla s rodiči k moři. Ovšem teď už nic nebrání 
divadelnímu představení, však ho taky Anička s Tarkem kamarádům slíbi-
li. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

ISBN  978-80-00-03902-2

9 788000 039022

a divadlo
Ivana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v AustráliiIvana Peroutková
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AlbAtrosIlustrovala Eva Mastníková

Blíží se Velikonoce a Anička dostane báječný nápad – pojede k babičce! 
Na vesnici chodila do druhé třídy a měla tam prima kamarádky a kama-
rády. Jak se asi mají? Prožijí společně zase nějaká dobrodružství? Anička 
se na ně moc těší!

Přečtěte si také:
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a Velikonoce
Ivana Peroutková

Anička
ALBATROS

Na konci prázdnin se Aniãka s rodiãi pfiestûhovala na Vinohrady, do tfietí tfiídy uÏ 
zaãne chodit v nové ‰kole. Loni bydlela u babiãky v malebné vesniãce, a tak je to 
pro ni velká zmûna. Aniãka má opût trochu obavy – jaká bude nová tfiída, najde si 
nûjakou kamarádku? Ale záhy má po starostech, kamarádek má hned nûkolik,
a také kamaráda Tarka, kter˘ bájeãnû hraje loutkové divadlo, a slepého Adama,
kter˘ zase krásnû hraje na klavír. Aniãka brzy neví, co dfiív – ‰kola, angliãtina,
balet, péãe o kfieãky, kamarádi, a hlavnû spousta dobrodruÏství 
a objevování. Co v‰echno ji ve mûstû je‰tû ãeká?

13-848-KMâ-007
14/45

ISBN 978-80-00-01947-5

Pfieãtûte 
si také:

Anicka_potah_cz_135  24.8.2010  12:23  Stránka 1

ALBATROS

Jsou zimní prázdniny a Aniãka vyráÏí s kamarádkami Ditou a Juljou na chalupu 
do Jizersk˘ch hor. Veselá dobrodruÏství, která spoleãnû proÏívají nejen pfii lyÏování,
jsou naru‰ená pfiíjezdem spoluÏaãky Katky. Je nafoukaná, protivná a nic ji nebaví. 
A tak se Aniãka musí postarat, aby tyhle prázdniny nebyly nadobro pokaÏené!

ISBN 978-80-00-02793-7

Přečtěte 
si také:

anicka na horach cz_potah  21.9.2011  12:21  Stránka 1

Je podzim. Venku padá listí a Aniãka chystá loutkové pfiedstavení 
o Ka‰tanovém království. Ale kdyÏ se jednoho dne vrátí ze ‰koly, rodiãe
pro ni mají pfiekvapení: v‰ichni tfii poletí na malé prázdniny do Egypta! 
Co asi Aniãku ãeká v daleké zemi? Nebude to jen mofiské dobrodruÏství, 
pou‰tní vítr nebo jízda na velbloudovi... Aniãku toho potká mnohem víc!

Pfieãtûte si také:
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ISBN 978-80-00-02563-6

u moře
Ivana Peroutková

More_pot.qxd:Sestava 1  2/2/11  4:35 PM  Stránka 1

AlbAtros

Cirkus přijel! nese se ráno nadšeně celou třídou. Anička se domluví 
s kamarádkami, že se po vyučování poběží k šapitó podívat. Je okouzlená – 
tak ráda by taky v cirkuse vystupovala. Proto se na místo odpoledne znovu 
vrátí. A potká se s malou provazochodkyní Bětkou. Že by novou kamarádkou? 
Možná že ta Aničce splní její největší přání…

9 788000 029276

IsbN 978-80-00-02927-6

Přečtěte  
si také:
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a cirkus
Ivana Peroutková

Ilustrovala Eva Mastníková

anicka_v_cirkuse_potah_2.indd   1 23.8.2012   11:02:34

ISBN  978-80-00-03101-9

Anicka a velikonoce_potah.indd   1 18.02.13   16:10

ALBATROS

Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v nové
škole. Loni bydlela u babičky v malebné vesničce, a tak je to pro Aničku velká změna.
A znovu má obavy – jaká bude třída, najde si kamarádku? Co všechno ji ve městě čeká? 

ISBN 978-80-00-03064-7

Pfieãtûte
si také:

Ilustrovala Eva Mastníková

Anicka_potah_cz_Anicka_potah_cz  6.11.12  12:00  Stránka 1

v zahradě

Ilustrovala Eva Mastníková

Letní prázdniny utíkají jako voda, a Anička jejich začátek strávila právě na 
řece. Byl to báječně dobrodružný i trochu nebezpečný týden, vždyť sjela na 
kánoi Lužnici! Teď se Anička chystá k babičce na vesnici. Chodila tam jeden 
rok do školy, kamarádky ji už čekají. Anička se na ně moc těší, i na Parašína, 
s kterým byla vždycky zábava – a zase ji překvapí. Jaký tedy bude konec 
prázdnin, co všechno Aničku čeká? 

ISBN  xxx-xx-xx-xxxx-xx

Ivana Peroutková

Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké 
Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená 
Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické 
rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-
vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije 
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v Austrálii
Ivana Peroutková
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Ilustrovala Eva Mastníková

Anička měla jedno tajné přání – hrát loutkové divadlo. A to se jí málem 
splnilo na podzim, jenže odletěla s rodiči k moři. Ovšem teď už nic nebrání 
divadelnímu představení, však ho taky Anička s Tarkem kamarádům slíbi-
li. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

ISBN  978-80-00-03902-2

9 788000 039022

a divadlo
Ivana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v AustráliiIvana Peroutková

 ALBATROS

Ivana
 Pero

utkov
á    A

NIČK
A V A

USTR
ÁLII

Anicka_v_australii_potah_002.indd   1 13.03.14   12:23

Anička

ALBATROS

Iv
an

a 
Pe

ro
ut

ko
vá

   
 A

N
IČ

K
A

 A
 D

IV
A

D
LO

na řece

Ilustrovala Eva Mastníková

Je začátek prázdnin a Anička si s kamarádkami povídá, kam v létě pojedou. 
Dita se chystá s tetou a strýčkem na loď. A je to právě ona, kdo dostane ten 
báječný nápad – co kdyby pluli po Lužnici společně? Tak letos Anička stráví 
týden na řece – dobrodružný, trochu nebezpečný, ale objevný a zábavný!

ISBN  978-80-00-04314-2

9 788000 043142

Ivana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

 Ilustrovala Eva Mastníková

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do daleké Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí s ním! Nadšená Anička se těší, určitě ji tam čekají nádherné zážitky, a navíc uvidí exotické rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát po-vede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…Přečtěte si také:

ISBN  978-80-00-03497-3

v AustráliiIvana Peroutková
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Ilustrovala Eva Mastníková

Anička měla jedno tajné přání – hrát loutkové divadlo. A to se jí málem splnilo na podzim, jenže odletěla s rodiči k moři. Ovšem teď už nic nebrání divadelnímu představení, však ho taky Anička s Tarkem kamarádům slíbi-li. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

ISBN  978-80-00-03902-2

9 788000 039022

a divadloIvana Peroutková

Přečtěte si také:Přečtěte si také:

v AustráliiIvana Peroutková
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David zahlédl, jak máma křečovitě svírá držadlo vozíku. Jestli vystartuje, bude zle.„To je v pohodě, mami,“ pověsil se jí David za paži a táhnul ji pryč od knih i cukrovinek.„Jen jsem to zkusil.“
„Když si doma přerovnáš knihovnu, možná se tam ještě nějaké místo na dobrou knihu najde,“ připustila máma, když o pár minut později vybírala z police polohrubou mouku. Všechny balíčky byly pokryté bílým práškem. „Nemusíš ji pašovat jak Bibli kralickou,“ dodala ještě a s šibalským úsměvem sáhla pomoučněným prstem Davidovi na nos.
„Provedu,“ usmál se bělonosý čtenář.

Přerovnat knihovnu je věc nesnadná. Knihy ne-
jsou balíčky s moukou, které stačí oprášit a seřa-
dit na polici do zákrytu. Knihy se nedělí jen na 
hrubé, hladké a polohrubé. Název knihy může 
být matoucí, obálka plná příslibů, zkrátka a dob-
ře, David chtě nechtě musel každou knihu otevřít 
a kousek z ní přečíst. Teprve potom se mohl roz-
hodnout, kam ji v knihovně zařadí.

Vyhradil si na úklid knihovny celý ví-
kend, ale ať přišla mamka do jeho pokoje 
ráno, v poledne či večer, vždy zastihla syn-
ka ve stejné poloze. Seděl se zkříženýma 
nohama uprostřed pokoje, kolem něj byly 
vyskládané komíny z knížek a police zely 
prázdnotou. A kluk si samozřejmě četl.

„Už to bude?“ zeptala se pokaždé ve 
dveřích.

ŘAZENÍ PODLE 
VELIKOSTI

Britské knihovně, která je 
 jednou z největších knihoven 
světa, každý rok přibudou tři 

miliony knih a pro ně je 
 potřeba nachystat dvanáct 
 kilometrů nových polic. 

 Většina knih je proto uložena 
pod zemí a roztříděna podle 
velikosti, aby se místo co 

 nejúčelněji využilo. Když si 
čtenář ve studovně knihu 

 vybere, pošlou mu ji 
z  podzemního skladu na pásech.

Přeplněná knihovna

„Nemusíš ji pašovat jak Bibli kralickou,“ dodala 
ješt

ě…

Pod námi je pět 
pater zaplněných 

knihami!
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A+B,  
the Secret Duo

book parameters: 

Size 120 × 180 mm, 144 pages,

hardcover

Although they are classmates and friends, above all 
Artur and Bára are top detectives who use 
supermodern technologies. As they solve one fiendishly 
difficult case after another, they are supported at 
a distance by Mr Vrchota, a man with a dark past, and 
accompanied by Sherlock, an extraordinary dog. These 
detective stories allow inquisitive readers to test their 
observation skills, knowledge and judgement by taking 
them to a magic show, on a school trip to a museum 
and into a spectacular battle from history.

illustrated by viktor svoboda
written by jiří w. procházka, klára smolíková

What do you think is the 
strangest thing that can happen 
to a person with a book? Well, 
David and his tomcat were swallowed by a library. Just 
imagine sitting down to read in peace and suddenly 
finding yourself in the middle of the craziest, wildest 
journey into book history ever! Thanks to this book, 
children can take the trip with David and his cat! They 
will visit the libraries of aristocrats and monks, meet 
librarians, scholars and scribes, learn about book-
printing and set out on a quest for a lost scroll. All we 
can hope is that the library doesn’t spit the children 
back out!

Swallowed  
by a Library

illustrated by vojtěch šeda
written by klára smolíková

book parameters: 

Size 216 × 276 mm, 64 pages, 

hardcover

suitable forsuitable for

age 9–12age 9–12

a+b, the secret duo

Much Ado in the 
Theatre of Magic

a+b, the secret duo

Crime among the 
Dinosaurs

a+b, the secret duo

The Stray Bullet

Figure out 
the tasks and

BECOME AN
AGENT!

Aximaxim illanditatem acidus exero idenem sundi do-
lor remqui corpor sitatia ssenihilit dit et 
a sedit quam remquis sit offic tem 
dolestia peliquam et que volent 
rercim cor a cusdae odipsape 
conserum volorit ad quibusam 
repel enia dita nectem etus 
est parum dolendi ipsaepe 
int atetur ad quossi-
tat lamus dolorenimus, 
nonseres et, corions 
edipsus. Rumquassimus 
del id minimagnamus 
qui to ex et abo. 

Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe 
moc neupozorňují. Potřebují vypadat nenápadně. Jen tak nikdo 
neprohlédne, že jsou to špičkoví detektivové, kteří 
za pomoci supermoderních technologií řeší 
zapeklité záhady. V zádech mají Vrchotu, 
muže s tajemnou minulostí, a u nohy 
psa Šerloka.
 
Měla to být poučná exkurze, při 
které se žáci dozvědí o životě 
v druhohorách, ale návštěva 
v muzeu se proměnila v životu 
nebezpečné drama. Začalo 
totiž hořet! A někdo využil 
požáru k loupeži…
Vyváznou všichni bez 
zranění? A vyšetří Bára 
s Arturem, kdo požár 
založil a jakou měl 
souvislost s krádeží?
 
Detektivní příběh, který procvičí postřeh, znalosti a úsudek 
každého zvídavého čtenáře. Vyřeš úkoly a staň se agentem!

pro čtenáře od x let

CZ: xxx Kč SK: xx 

Klára Smolíková 
Ilustroval Vojtěch Šeda

K
lára Sm

olíková

Udanis sequaerum excepudis ullabor epratem ex 
et adiciatur, quis soluptate reseque nientia tqua-

tur, quatur? Orum, ullor resti ut et aliqui dolorem 
alitia quatest dolorum lanihicipsam velesti onsen-
de et esent quostia eressimet ene pero vit, suntis 

ni reperum harcilliquas dem nusda dipiciis earum 
nis venihil etur audae sequi aut ommolorerum que 
optatem et quidellibus, vellandia perempore, cor-
pore nobitatem qui quaerum abor ressequis apid 

eictur reperciatur repre oditatem as autatur?

Od hliněných destiček
k tištěné knize

Od hliněných destiček
k tištěné knize

O
d hliněných destiček k tištěné knize

Artur a Bára jsou nejen spolužáci a kamarádi, ale především 
špičkoví detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií 
řeší zapeklité záhady. Na dálku je jistí pan Vrchota, muž 
s tajemnou minulostí, a s sebou mají neobyčejného psa Šerloka.

Během kouzelnického představení zmizí 
oblíbená třídní učitelka. Dobrovolně 
vstoupila do magické bedny, v níž 
lidé mizí a znovu se objevují. 
Vrcholné číslo se však nepovede. 
Kouzelník Devil Magicus 
nedokáže učitelku přivolat
zpět. Tajná dvojka A + B
se opět pouští do pátrání.
Co se vlastně na jevišti 
odehrálo a co se s učitelkou 
stalo? Má v tom prsty 
démonický kouzelník, 
nebo někdo úplně jiný?

Detektivní příběh, tentokrát plný kouzel, triků a iluzí, procvičí 
postřeh, znalosti a úsudek každého zvídavého čtenáře. Vyřeš úkoly 
a staň se agentem!

www.albatrosmedia.cz
CZ: 179 Kč SK: 6,99 €

pro čtenáře od 10 let

přátelství

krimi
dobrodružství

101F0F10578_Tajna dvojka A+B_Poprask v divadle kouzel_potah.indd   1 16.2.2017   16:07:53

Lehával na policích a zády se opíral o knižní hřbety. Někdy se natáhl jak dlouhý tak široký na vy-
rovnaných knihách. Nebo se vyškrábal až úplně nahoru. Pod stropem si pak jazykem upravoval 
srst a po očku pozoroval, jak si klučina čte. Koniáš oceňoval, že čtení neprovázejí žádné prudké 
pohyby. Lidé se při čtení pohybují pomalu. Dokonce zvládnou současně číst a drbat kocoura za 
ušima. V leckteré knize z Davidovy knihovny byl založený zrzavý kočičí chlup.

Jak kocour osaměl, zbystřily se mu smysly. Mohl by packou odpřísáhnout, že slyší, jak staré 
knihy v hloubi knihovny vibrují. Jako masožravé rostliny, které cítí kořist. Třeba se David zase 
brzy vrátí! Koniáš se naposledy ohlédl po jejich knihov-ně a vyrazil za svým pánem. Jenže uběhl sotva pár metrů a zahlédl myší ocásek. Byl to jen mžik, než myš zmizela v šeru, ale kocour měl na takové nezvané návštěvníky nos. Myši ne-mají u knih co pohledávat!

Zatímco David odcházel se dvěma podivnými božstvy do nitra knihov-nického labyrintu, kocour se pustil za hlodavcem.
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A tender look at a sensitive topic: Disability. The story 
focuses on the school year of second-grader Julian, who 
uses a wheelchair, and his dog Caesar, who is being 
trained as a service dog. The boy accepts his handicap, 
and while the wheelchair helps him overcome his 
physical disability, it is also naturally incorporated into 
the children’s games. Caesar the dog is treated like 
a member of the family, and becomes a crucial 
component of the boy’s journey to independence. The 
author treats the sensitive topic of disability without 
sentiment and even with a liberating sense of humor. 
A great deal of the fun comes from remarks by Caesar, 
who views everyday life from a dog’s perspective and 
with a disarming levity. Readers will also learn fascinating 
details about the lives and training of service dogs.

The beloved great-grandfather has started forgetting 
more and more, and he is doing some funny things. 
But what five-year-old Honzík considers funny are 
actually very real signs of an illness. Alzheimer’s, the 
disease the whole family learns to live with, somewhat 
paradoxically brings Honzík and his greatgrandfather 
closer together, since in a certain way they are in 

similar positions. The little boy becomes a great 
source of support in the everyday situations 

which are becoming much more diffi cult 
for his great-grandfather. While the diffi 
cult topic may seem shocking for such 
a young audience, the book approaches it 
sensitively and humorously in a way that 

children will easily understand.

A Boy and His Dog

Smarties for 
Grandpa Ed 

illustrated by eva švrčková
written by ivona březinová

illustrated by eva mastníková
written by ivona březinová

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 56 pages, 

hardcover

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 96 pages, 

hardcover

suitable for

suitable for

age 6–8

age 6–8

sold: Slovene, Hungarian, Polish

sold: Slovene, Polish

sold: Polish, Serbian

Albatros 

Ivona Březinová
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a 
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á

Ahoj, já jsem Julin! Jsem třeťák, je září a právě mi začíná škola. Do školy 
nechodím, ale jezdím. Mám rád počítače, závody, psy, a samozřejmě 
rodiče a kamarády. Jsem obyčejný, myslím, že docela chytrý kluk. 

Ahoj, já jsem César! Jsem prvňák, je září a právě mi začíná škola. 
Do školy nechodím, ale běhám. Mám rád dobré jídlo, výlety, lidi, 

a samozřejmě své pány a kamarády. Jsem docela  
šikovný Julinův osobní asistent.
Jsme nejlepší přátelé a společně  

zvládneme úplně všechno!

www.albatrosmedia.cz
CZ: 189 Kč   SK: 7,99 €

pro čtenáře od 8 let

ISBN 978-80-00-04530-6

ISBN 978-80-00-03026-5

Mohlo by se říct, že všechno začalo, když dědu Edu přivedla domů
městská policie. Ale ve skutečnosti to začalo ještě dřív. Potkala
jsem bývalého spolužáka, který v Ústí nad Labem založil komplex
služeb pro seniory včetně oddělení specializujících se na léčbu 
psychických poruch spojených se stárnutím. Vzájemně jsme si 
povídali o své práci, až mě vyzval, abych napsala knížku o lidech,
kteří trpí Alzheimerovou nemocí. „Takovéhle téma?“ vyděsila 
jsem se. „A pro děti?“ – „Právě pro děti,“ odpověděl. „Aby už ti 
malí věděli, co tahle nemoc znamená, a hlavně aby se nebáli mít
své dědečky a babičky dál rádi.“ A tak jsem se vydala do Senior -
centra MUDr. Petra Žižkovského, kde začal vznikat příběh o malém
Honzíkovi a jeho pradědečkovi Edovi... 

Ivona Březinová

A L B AT R O S

přebal_dotisk 2012_rozkres_Sestava 1  16.8.12  12:20  Stránka 1

ISBN 978-80-00-03026-5

Mohlo by se říct, že všechno začalo, když dědu Edu přivedla domů
městská policie. Ale ve skutečnosti to začalo ještě dřív. Potkala
jsem bývalého spolužáka, který v Ústí nad Labem založil komplex
služeb pro seniory včetně oddělení specializujících se na léčbu 
psychických poruch spojených se stárnutím. Vzájemně jsme si 
povídali o své práci, až mě vyzval, abych napsala knížku o lidech,
kteří trpí Alzheimerovou nemocí. „Takovéhle téma?“ vyděsila 
jsem se. „A pro děti?“ – „Právě pro děti,“ odpověděl. „Aby už ti 
malí věděli, co tahle nemoc znamená, a hlavně aby se nebáli mít
své dědečky a babičky dál rádi.“ A tak jsem se vydala do Senior -
centra MUDr. Petra Žižkovského, kde začal vznikat příběh o malém
Honzíkovi a jeho pradědečkovi Edovi... 

Ivona Březinová

A L B AT R O S

přebal_dotisk 2012_rozkres_Sestava 1  16.8.12  12:20  Stránka 1

 The first 
portrayal of 

ALZHEIMER’S 
DISEASE in 

Czech literature 
for children

Jeremy is different. He lives in 
a world with strict rules, in which 
each day of the week has its own 
colour, and slices of bread are round. He 
doesn’t really understand or know his way around 
the world his mum and sister live in – but as he has his 
own, he doesn’t really mind. Although his behaviour 
sometimes makes other people a bit hot under the 
collar, his loving mum and his twin keep him out of 
trouble. They are determined that Jeremy should not 
be put in an institution. With sensitivity but also with 
the necessary detachment, Ivona Březinová describes 
the story of a boy with autism. This book shows that 
when all is said and done, nothing is more important 
than love and understanding.  

Yell Quietly, Bro
illustrated by tomáš kučerovský
written by ivona březinová

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 208 pages, 

hardcover

suitable for

age 9–12

Story of a 
BOY WITH 

AUTISM
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Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná 
pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou 
barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, 
v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 
nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten 
svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, 
ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na 
něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali 
do ústavu, to by nepřežily.

Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem 
vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, které 
se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. 
Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše 
Kučerovského dětem ukazuje, že
s poruchou autistického spektra se dá 
žít a že nakonec je ze všeho nejdůle ži-
tější jako vždycky láska a dostatek 
porozumění.

 Ilustrace Tomáš Kučerovský

ISBN 978-80-00-04322-7

9 788000 043227

Řvipotichu-2.indd   210 26.04.16   16:16

Ivona Březinová (1964) graduated in Czech studies at 
the Pedagogical Faculty of the Ústí nad Labem university.  
She is one of the most agile authors of Czech children’s 
literature, gaining Czech and international awards. Ivona 
also co-operates with the radio and is active in the Czech 
section of IBBY.

162

la ani předpověď počasí v mobilu, ačkoliv embargo na Patrikovy 
esemesky bylo už od včerejška odvoláno.

„Jdeme,“ prohlásil Jeremiáš s pokličkou u dveří.
„To už je fakt 7.10?“ povzdychla si. „Jen jestli se, bráško, ne -

předcházíš.“
Jeremiáš vyšel z bytu jako první. Dlouhým krokem cosi překro-

čil a pokračoval k výtahu.
„Co to tady je, proboha?“ podívala se máma nechápavě na 

Pamelu.
„Nějaká kytka.“
„To vidím, ale proč ji hodili zrovna na naši rohožku? Zase nějaká 

schválnost od nájemníků. To jim Jeremy vážně tak vadí?“
„Třeba sem ta kytka jenom odněkud spadla.“
„Spadla, jo? Bez květináče! Jen tak tu přistála s hromádkou hlíny.“
„Mami, já nevím. Tak to zameteme a půjdeme.“
„Půjdeme,“ řekl Jeremiáš.

Řvipotichu-2.indd   162 18.04.16   12:57

Short listed for 
MAGNESIA 

LITERA 2017, 
the most prestigious 

Czech literary 
award
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Mice Go to 
Heaven

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 104 pages,

hardcover

The adventure of Swifty the mouse begins in dramatic 
fashion. Running for her life, with a fox in furious 
pursuit, she trips and crashes down a steep slope into 
an abyss. On awaking, Swifty finds a small, squashed, 
motionless mouse in front of her – and realizes it is 
Swifty! Then a cousin of Bugeater’s, who froze to death 
in the woods last year, passes by and engages her in 
jolly conversation. What’s going on? Before long, 
Swifty finds herself in Heaven, where she has 
a wonderful time playing fun games with her animal 
friends. But who should turn up but her archenemy, 
Whitebelly the fox!
What happens next? There are plenty of surprises in 
store. Mice do indeed go to Heaven – but they need to 
get out as well as in!

Bremen in the year 2046. Rain. Seventeen-year-old 
Armin and his original but lonely sister Géza have two 
different fathers, yet none at all. Their mother scrapes 
a living as a waitress in a cheap bistro at the station. 
The personal problems of the time (i.e. 2046) are 
solved technically, by computer counsellors. Emotion 
and a sense of closeness between two people are 
lacking. One day, Armin accidentally enters the 
personal computer program of a student called Rebeka, 
so discovering that she, too, longs for a sense of 
familiarity and closeness with another person. The 
youngsters’ relationship develops against the 
background of a disaster caused by the bursting of 
a coastal embankment. A thrilling tale of love and the 
bravery and vulnerability of young people, with 
a non-traditional narrative.

illustrated by markéta prachatická
written by iva procházková

Owlsong
illustrated by jiří franta
written by iva procházková

book parameters: 

Size 145 × 205 mm, 164 pages, 

hardcover

suitable forsuitable for

age 12–15age 9–12

Awards
GOLDEN RIBBON 

1999
MAGNESIA LITERA 

2007
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a l b a t r o s

š u p i t o s e h n a l a 
h u st ý m k a p r a d í m, 
malé šišky přeskakovala,  

velkým se vyhýbala,  

dělala přemety přes pařezy,  

klouzala po jehličí a za sebou  

slyšela Bělobřichovo funění.  

Lišák byl čím dál blíž. Šupito už cítila 

na hřbetě jeho horký dech a v běhu 

otočila hlavu, aby zjistila, jaký jí zbývá 

náskok. A to byla chyba. Zakopla 

o zátku od piva, kterou tu kdosi 

pohodil, udělala kotrmelec a kutálela 

se přímo k okraji příkrého srázu. 

Pak už jen padala, padala, padala…  

A jak to s myškou Šupito dopadlo? 

Přečtěte si!  

Napsala Iva Procházková

Ilustrovala Markéta Prachatická

Myši patří 
do nebe 

ISBN 978-80-00-04614-3
www.albatrosmedia.cz
CZ: 229 KČ SK: 8,99 €

pro čtenáře od 7 let

Brémy 2046. Déšť. Vytrvalý, intenzivní, bez konce. Přesto život plyne dál,
podle obvyklých pravidel vyspělé civilizace, s jistotou technické dokonalosti.
Přívaly kalných vod však protrhnou „absolutně bezpečnou“ Novou hráz...
Sedmnáctiletý Armin, jeho devítiletá sestřička Géza a Rebeka, dívka plná
otazníků, spolu prožívají tváří v tvář katastrofě vzrušující drama, při němž místo
technických zázraků rozhodnou lidské city a činy.

www.albatrosmedia.cz

pro čtenáře od 12 let

CZ: 229 Kč SK: 8,99 €   

ISBN 978-80-00-04677-8

SOVI_ZPEV_potah.QXD_Sestava 1  3/8/17  7:38 PM  Stránka 1

Iva Procházková was born in Olomouc, Czechoslovakia, 
in 1953. She spent most of her childhood in Prague. After 
graduating from J. Neruda grammar school, she could not 
go on to university for political reasons. She worked in 
various jobs, among others as a cleaner and a cook. In 1983 
she emigrated to Austria with her husband, the film 
director Ivan Pokorný, and their children. She spent eleven 
years in exile first in Austria and then in Germany. She 
wrote plays and books, the latter mainly for children and 
young people, with some of them gaining substantial 
recognition. After returning to the Czech Republic in 
1995, she began to work together with Czech publishers 
such as Melantrich, Albatros, Amulet, Mladá Fronta, Arsci 
and others. She has worked for the Czech TV and is 
currently devoting all of her time to writing. She now lives 
in Prague. Her books are famous and well-recognized.

AWARDS
• magnesia litera 2007, 2010
• golden ribbon 1992, 1996, 1999, 2005
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Seventh Sense Saga
book parameters: 

Size 114 × 194 mm, 352 pages, 

hardcover

illustrated by jan patrik krásný
written by ilka pacovská

suitable for

age 9–12

seventh sense saga

Initiation Island
sold: Polish

Hana, Stu and Rafan live together in Cozy House, 
which has never ever been as cozy as the name implies. 
Children there labor all day for just a bit of gruel and 
old bread, a little like in Oliver Twist’s orphanage. One 
day after a storm when the children are collecting 
washed up shells and amber on the beach, Hana finds 
a great ring in the sand… At that exact moment the 
mysterious stranger Vron receives a signal that sends 
him on a quest to find the one who has put on the ring. 
It leads him to Cozy House, where he recognizes the 
extraordinary aura around the children and leads them 
to the Island of Choice. There the children discover that 
they have a seventh sense and they 
begin to study in Santarena: 
a world of magic that they never 
believed to exist!

other titles 
in the series:

Death of the 
Magic Genie

The Dragon-
Captor

Return to the 
Dragon What 
is His

Leader of the 
Lost

Slave to Beauty The Thief from 
the Fifth Fort

The Dragon’s 
Mark

Right to Death

The author 
has become 

VERY POPULAR 
thanks this saga.  

Over 40,000 copies 
SOLD.

Travels in France

book parameters: 

Size 130 × 200 mm, 192 pages,

hardcover

Saved at last! Ivana’s dream has come true – not only 
has she got a place at the Faculty of Arts to study 
theatrology, she’s off to France – beautiful France, the 
West, beyond a border she never thought she’d cross 
– to attend a language course. She arrives in Paris, 
meets many new people, makes friends with foreigners 
and hitchhikes to Toulon. As she was expecting, the 
experience changes her life, but not at all as she 
thought it would: no journey is just as 
we imagine it … This intimate 
confession of a teenage girl in search 
of an identity is also a highly readable 
account of a road trip in France.

illustrated by alena brunhilda oswaldová
written by ivana peroutková

suitable for

age 12–15

sold: Polish sold: Polish

Ivana  
Peroutková

Ilustrovala  
Alena Brunhilda  

Oswaldová
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Konečně bude zachráněna! Ivaně se splni l 
sen – nejen že se dostala na Fi lozofickou 

fakultu a studuje divadelní vědu, ale jede na 
jazykový kurz do Francie. Do sladké Francie, 

na Západ, za hranice, které si myslela, že 
nikdy nepřekročí.  Vyráží do Paříže, potkává 
mnoho nových l idí ,  seznamuje se s cizinci  

a stopem jede do Toulonu. Je to životní 
zkušenost, která j i  změní,  i  když úplně j inak, 

než čekala. Protože žádná cesta není  
taková, jakou si j i  představujeme… 

Niterná zpověď dospívající  dívky,  
která hledá samu sebe, a současně čtivý 

roadtrip o cestování po Francii .

www.albatrosmedia.cz
cz: 229 Kč  SK: 8,99 €

9  7 8 8 0 7 5  4 4 3 1 0 6

ISBN 978–80–7544–310–6

www.cooboo.cz
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Nevím jistě, jestli s rýží.To je jenom pocit.
Přilepila jsem si kousek rozžvýkaného jídla na patro.
Myslím, že někdy v sedmi letech jsem se tohohle zvy-

ku definitivně zbavila.Ten den mě odnesl dozadu do jejich ložnice.Položil mě na jejich manželskou postel.Samozřejmě že něžně.Byl tam chládek.
Nevím jistě, jestli mě pohladil.Ale mám pocit, že ano.Tiše za sebou zavřel dveře.A já jsem blaženě usnula.

Usínám v ulici de Turenne.A slyším, jak závěsy tiše vlajou…

Je to slastnější.
Nikdo neví, jaká je to slast.Takhle slastně usínat…

„Panebože, tak ji odnes.“„A kam…?“
„Vem ji dozadu do ložnice.“Nabere mě do náruče.Samozřejmě že něžně.Přenáší mě přes obývací pokoj.Nemůže vědět, že tohle si budu do smrti pamatovat.

A nemůže vědět, že za dva roky umře.Ani ona to nemůže vědět.Ani já ne.
Nikdo z nás tří to nemůže vědět.K obědu bylo kuře, to vím jistě.
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