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albatros media a. s.

company mission

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
a.s. 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, Czech TV
Edition and Kniha Zlín.

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.

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 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

office & invoicing address:
Albatros Media a.s.
Na Pankráci 30/1618
140 00 Prague
Czech Republic
phone: + 420 261 397 201
subsidiary address:
Albatros Media, LCC
1025 Thomas Jefferson St, NW
Suite 420 East
Washington, DC 20007
USA
phone: +1 202 499 5194
vat number:
CZ28377141
e-mail:
foreignsales@albatrosmedia.cz
web:
www.albatrosmedia.cz/en
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Little Stories
for Little Readers

suitable for

book parameters:

age 3–5

Size 235 × 210 mm, 32 pages,
hardbinding
Katarína Macurová

Teddy is looking for the right ball to play with. Which one should he

W HICH IS

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

illustrated and written by katarína macurová

WHICH IS THE RIGHT BALL?

book parameters:

Katarína Macurová

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

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?

Katarína Macurová

EAN + ISBN

t h e r ig h t

B AL L S.

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?

For Marcel

A L B AT R O S

little stories for little readers

Which Is the
Right Ball?

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

I can’t throw it properly …
… but it tastes
very good.

Albatros

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

little stories for little readers

Teaching Eddie
to Fly

CUTE &
FUNNY
PICTURE
BOOK

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!

book parameters:
Size 205 × 210 mm, 32 pages ,
hardbinding

For Marcel

Lily is sad because she doesn’t have anyone to play with. But
one day she receives an unexpected parcel. The package is

contains Momo. What’s Momo? And where has it come from?
she says, “let’s play.” And so their great adventure begins…

Katarína Macurová
Katarína Macurová

WHY WON’T YOU
FLOWER?

enormous, covered with stickers in foreign languages, and it

Lily has never seen anything like it before. “Come on, Momo,”

&

MOMO & LILY

d the bear, on discovering
en. Every day he watered
sun with a parasol, and he
ight to it before bed-time.
‘Why won’t you flower?’
er. But little did he know
on underground!

WHY WON’T YOU FLOWER?

katarína macurová

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…

I serve it the best tea I have.

But I think it prefers cocoa anyway.

katarína macurová

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

EAN + ISBN

EAN + ISBN

Albatros

little stories for little readers

Momo and Lily

little stories for little readers

Why Won’t
You Flower

sold: Armenian, Complex Chinese,
Estonian, German, Italian, Korean,
Russian, Simplified Chinese, Swedish
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My Animals
book parameters:

Poetic Vintage Tales

suitable for

age 0–2

illustrated by mirko hanák

book parameters:

Size 200 × 200 mm, 6 spreads

Size 255 × 240 mm, 36 pages,

+ cover + cloth spine

DOMESTIC
ANIMALS

my animals

Domestic Animals

age 3–5

illustrated by jan kudláček
written by milena lukešová

hardbinding

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.

SPRING
The Little Girl and the Rain

Mirko Hanák

suitable for

Milena Lukešová

The Little Girl
and the Rain
Illustrated by Jan Kudláček

poetic vintage tales

sold: Russian, Simplified Chinese,

The Little Girl
and the Rain

Japanese

sold: Korean, Simplified Chinese

Mood story about the rain enchantingly illustrated in
beautiful color. The Little Girl walks in the street
alone, until Plick! It begins to rain. Quickly, she runs
inside to keep from getting wet. The rain misses her
company, and begins to search for her. When the little
girl reappears, dressed in boots and
a slicker, she and the rain are
playfully united. The book was
published for the first time
AWARDS
Grand Prix
in 1974 and it was translated
de Treize 1976
into English, French, German,
Hungarian, Japanese, Polish,
IBBY honour
Swedish, Norwegian, Spanish
list 1978
and other languages.

Mirko Hanák
WILD
ANIMALS

SUMMER

AUTUMN

WINTER

my animals

Wild Animals
sold: Russian, Simplified Chinese,
Japanese

poetic vintage tales

The Stork

poetic vintage tales

Jacob and the
Indian Summer

poetic vintage tales

The White Winter

poetic vintage tales

Little Joseph
and Fish
5

K_mam_A.qxd:Sestava 1

suitable for

3/25/10
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Winter is here and snow is all around.
Little Mole wants to play,
but everyone’s asleep underground.
Playing is better when it’s with someone,
so Little Mole makes a friend to share in the fun.
Who can it be?
Open the book and you will see!

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

ISBN 978-80-00-02993-1

KRTEK
9 788000 029931

a zelená
hvězda

KRTEK
a raketa

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

V knížce KRTEK A RAKETA oblíbený Krteček
podnikne skutečně dobrodružnou cestu.
Jeho dopravním prostředkem je
tentokrát raketa, se kterou doletí
až na mořské pobřeží…

little mole series

little mole series

little mole series

Little Mole
and Eagle

Little Mole
and Green Star

Little Mole
and Spaceship

Krtek a raketa_potah_CZ.indd 1

Zdeněk Miler – J. A. Novotný

ole
LittleittM
le
and L

Little Mole
and Little Fish
Little Mole and the little fish are playing
together and having fun. Suddenly a pike
appears in the pond. What will Little Mole
do? And what will surprise him at the end?
Let´s find out in a brand-new picture book
by Zdeněk Miler and Kateřina Miler.
Devised by Zdeněk Miler
Illustrated by Zdeněk Miler and Kateřina Miler
Written by Kateřina Miler
© Designed by B4U Publishing/Albatros Media Group, 2015.
All rights reserved. The ……..translation rights arranged
through ……. Agency.

WARNING: CHOKING
HAZARD – Small parts.
Not suitable for children
under 36 months.

Fi s h

Little Mole and Little Fish

Krtek ve městě

Zdeněk Miler - Kateřina Miler

Little Mole
and Little Fish

Zdeněk Miler – Kateřina Miler

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

17.4.2012 16:35:20

Zdeněk Miler - Kateřina Miler

KRTEK
ve městě

Zdeněk Miler – J. A. Novotný

KRTEK
a paraplíčko

18.7.2012 15:57:41

Little Mole
and Snowman

18.12.13 15:06

Krtek a zelená hvězda

and the Snowman

little mole series

Krtek a Snehulak_cover_ENG_new.indd 1

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

KRTEK
a orel

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

LITTLE MOLE

Little Mole and the Snowman

Krtek a orel

Cured Little
Mouse

How Little Mole
Cured Little Mouse

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Krtek a paraplíčko

9 788000 030128

little mole series

1.3.2012 15:35:53

Jak Krtek uzdravil mysku_potah_EN.indd 1

The film won
SILVER LION
IN VENICE

How Little Mole

Krtek a raketa

There is nothing in the world better than
having good friends. Little Mole’s best friend
is Little Mouse. One day Little Mouse gets sick
and Little Mole must find a cure. But can he find
the mysterious Matricaria chamomilla? And what
is it anyway? Open the book and you will find out!

and His Little Car

Little Mole
and His Little Car

This legendary story, loved by generations of children,
marks the beginning of the dizzying career of the little
animated mole and his friends. Little Mole has lots of
things, but he doesn’t know where to put them. What
he needs is a pair of sky-blue trousers with pockets.
But how can he get them? Well, having figured out the
answer, this curious little creature sets about making
his own. He grows flax, picks it, dries it, makes it into
fibre, weaves linen from the fibre, and from the linen
cuts and sews the trousers he longs for. Luckily he has
many friends in the meadow who
are more than happy to help
him. How Little Mole Got
His Trousers has delighted
children for many years,
and it’s safe to say that
your young reader will
love it too.

Little Mole
and Christmas

ISBN 978-80-00-03012-8

LITTLE MOLE

little mole series

Krtek a auticko_potah_ENG.indd 1

little mole series

Little Mole
and Mother

How Little Mole Cured Little Mouse

How Little Mole
Got His Trousers

and Christmas

little mole series

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

ISBN 978-80-00-03124-8

9 788000 031248

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

How Little Mole Got His Trousers

little mole

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

LITTLE MOLE

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Zdeněk Miler – Eduard Petiška

Little Mole and His Little Car

From his hill by the street,
Little Mole sees something neat.
Cars everywhere ﬁll up his view.
If dogs can drive, why can’t he too?
He tries to make one all by himself,
but it just doesn’t work until he gets some help.
Then he gets what he wants—it’s little but real,
a beautiful red automobile!

case cover + 5 spreads

8.3.2011 12:09:38

Little Mole has a great Christmas surprise
for his friends from the forest edge.
Do you wonder what it is?
So open up this winter book right away!

Little Mole and Mother

ISBN 978-80-00-02989-4

9 788000 029894

illustrated by zdeněk miler
written by eduard petiška

HOW LITTLE MOLE
Got His Trousers

ISBN 978-80-00-02511-7

LITTLE MOLE
and Mother

ISBN 978-80-00-02691-6

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Zdeněk Miler – Eduard Petiška

Stránka 1

Little Mole and Christmas

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Little Mole comes to see you again!
How are hare babies born?
Just like children.
The hare family is waiting for offsprings,
as well as all their friends in the forest.
What would they do without Little Mole’s help?

languages in which series has been published:

Size 160 × 200 mm,

7:07 PM

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

Size 195 × 255mm, 36–88 pages,
hardbinding

• Timeless character – continuous success since 1957
• Numerous merchandising products World popularity – the
cartoon has been seen in over 80 countries, the books have
been published in 27 languages, over 6 million copies sold
• Conquest of space – plush toy joint astronauts aboard
NASA’s shuttle

book parameters:

9/6/09

Zdeněk Miler – Hana Doskočilová

age 3–5

The idea for Mole’s creation came when Zdeněk Miler was
commissioned to make an educational film for children about
a production of fabric in 1956. Influenced by the films of
Walt Disney, he looked for an animal as the main character.
Later, he said that the idea to use the mole as his main
character came to him when he stumbled over a mole-hill
whilst on a walk. The first film was “How the Mole got his
Trousers” won a Silver Lion in Venice in 1957.

Bulgarian,Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (for Czech territory only),
Estonian, Finnish, French, Galician, German, Hungarian, Japanese, Latvian,
Lithuanian, Norwegian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Serbian, Slovak,
Slovene, Sorbian, Spanish, Swedish, Vietnamese, Ukraine

11:45 PM

book parameters:

Zdeněk Miler – Eduard Petiška

ttle
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Little Mole

Zdeněk Miler – Eduard Petiška
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ISBN + EAN

little mole series

little mole series

little mole series

Little Mole
and Umbrella

Little Mole
in the City

Little Mole
and Little Fish
© zdeněk miler
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8
illustrated by zdeněk miler and kateřina miler
written by hana doskočilová, michal černík,
kateřina miler

book parameters:
Size 150 × 150 mm, 5 spreads
+ cover, board book

Size 160 × 200 mm,
case cover + 5 spreads

My First Herbarium WITH LITTLE MOLE

When Mole first looks out of his undergroundMyroom
First Herbarium
WITH LITTLE MOLE
after a long winter, he can see that the spring has
Zdenek Miler
finally come. Mole is glad to have gone through the
winter well and looks forward to the spring sun. But
how are all his friends doing?

Let‘s discover and learn the beauties
of meadows with Little Mole‘s
Herbarium! The legendary character,
popular with both kids and adults,
made by the world-famous illustrator
Zdeněk Miler, will let you get familiar
with six flowers. On the left sides
in the herbarium, you will find pictures
of flowers and useful information
about them while the right sides of the
herbarium with a frame are here for you
to stick your own flowers there.

ISBN + EAN

www.b4upublishing.com

© Designed by B4U Publishing/Albatros Media Group, 2015.
Text Markéta Glozarová. All rights reserved. The ……..
translation rights arranged through ……. Agency.

little mole board book

illustrated by zdeněk miler
written by markéta glozarová

book parameters:

White petals and a yellow centre – this is how a lot
of flowers blooming in fields, on meadows or along
roads look like. But which one of them is a camomile
and which one is a daisy? Can you tell them apart?
Let’s discover and learn the beauties of meadows with
Little Mole’s Herbarium! The legendary character,
popular with both kids and adults, made by the
world-famous illustrator Zdeněk Miler, will let you get
familiar with six flowers. On the left sides in the
herbarium, you will find pictures of flowers and useful
information about them while the right sides of the
herbarium with a frame are here for you to stick your
own flowers there.

My First Herbarium
WITH LITTLE MOLE

Zdenek Miler

WARNING: CHOKING
HAZARD – Small parts.
Not suitable for children
under 36 months.

B4U PUBLISHING

Little Mole
in Spring

little mole

My First
Herbarium
sold: German, Slovene

Useful information
about a plant
What dropped on my nose? I want to know.
Something is melting. It must be the snow.

Krtek a jaro_EN.indd 1

Little Mole poked his head out. It was clear,
Spring had arrived, just like last year.

The sun is pretty and so are the flowers.
The bugs in the grass have been playing
for hours. Everything is great, but oh wait…

The sun is pre
tty and so are
the flowers.
The bugs in the
grass have bee
n playing
for hours. Eve
rything is gre
at, but oh wa
it…

Little Mole fou
nd Little Finch
crying – an abs
“Little Mole,
olute mess.
I’m so lost, I fell
out of my nes
t.”

little mole board book

Little Mole in Fall

K. & Z. Miler | M. Strzałkowska

Przed zaśnięciem Krecik westchnął:
– W poniedziałek przyjdzie ranek
i przyniesie nowy tydzień,
pełen różnych niespodzianek!...

A PLAC E FOR YOU
R DAIS Y

Date:
Note:

“I’m right her
e,”
said Little Mo
le, “you’re not
alone at all.”
And he cracke
d open hazeln
uts left over fro
m fall.

Place:
Space for the real dried
flower to place

Little Mole gav
e him the firs
t bite
to fill up his tum
my. The second
so he
wouldn’t keep
missing his mu
mmy.
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April –October
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Tydzień Krecika
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Tydzień Krecika

Ilustracje © Zdeněk Miler, Kateřina Miler, 2012
Tekst © Małgorzata Strzałkowska 2015
© Bajka Sp. z o.o. w koprodukcji z Albatros Media a.s. Praga
Wydanie pierwsze, Warszawa 2015

Cena 9,90 zł

Little M
to fill up
wouldn

The common daisy
is a tiny plant
with yellow-centr
ed flowers with
thin white petals
that can sometimes
have pink endings.
The leaves
only grow above
the ground. Like
the dandelion, it
is used in salads
or to make tea.

Little Mole
in Summer

ked his head
out. It was clea
r,
arrived, just like
last year.

COM MO N DA ISY

February –November

little mole board book

“I’m right here,”
said Little Mole, “you’re not alone at all.”
And he cracked open hazelnuts left over from fall.

Little Mole found Little Finch crying – an absolute mess.
“Little Mole, I’m so lost, I fell out of my nest.”

bajkizbajki.pl

little mole board book

little mole board book

little mole board book

Little Mole
in Winter

Little Mole’s Week

Little Mole
and Little Fish

Date:
Note:

Place:

© zdeněk miler
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Max and Sally

Little Ape Sophie

suitable for

age 6–8

illustrated by adolf born
written by miloš macourek

book parameters:
Size 235 × 235 mm, 152 pages,

Size 235 × 235 mm, 112 pages,
hardcover
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.

Mach
a Šebestová
ve škole
MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

Albatros

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

Mach a Šebestová ve škole

age 6–8

illustrated by adolf born
written by miloš macourek

book parameters:

hardbinding

suitable for

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.

max and sally

Max and Sally at
School

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.

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.
Let´ s have
Sophie is simply priceless, as
the zoo’s director has to
fun with the
admit.

A L B A T R O S

ISBN 978-80-00-03003-6

CRAZY
LITTLE APE!

little ape sophie

Sophie

Zofka_pot.qxd:Sestava 1

8/21/12

10:56 AM

Stránka 1

sold: Simplified Chinese, Russian,

33

Jak

Hungarian, Vietnamese

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.

Mach a Šebestová za školou

Mach
a Šebestová

MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

Jak Žofka odmítla nabídku k sňatku

max and sally

ISBN 978-80-00-03003-6

sold: Simplified Chinese, Russian,

book parameters:

Hungarian, Vietnamese

Size 235 × 235 mm, 152 pages,

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

Mach a áebestov

v
MILOá MACOUREK
ADOLF BORN

Mach a Šebestová na prázdninách

Mach a Šebestová

Mach
a Šebestová

1

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

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 postavičkami televizních večerníčků.

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

MILOŠ MACOUREK
ADOLF BORN

Mach a Šebestová na cestách

hardcover
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.

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
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another offer she does accept, though – to become
director of the zoo!

Albatros

Max and Sally out
of School

Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč
a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové
začnou
party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se
domlouvat o tom, co se dnes podnikne.
Standa Klokan navrhne, aby se rozdělili na družstva
se
Myšová
Karolína
policajty,
a
zloděje
a zahráli si na
hrát si
A Lbylo
B A lepší
T R O S
ušklíbne, že to je pěkná pitomost, že by
normálně
na tatínky a maminky, za což se jí Emil Tučňák
co,
nebo
dětičky
vysměje, haha, copak jsme nějaký malý
spíš bysme si mohli zahrát na doktora, teda na
zvěrolékaře, to by mohlo bejt zajímavější, ale Bořivoj
se
Panda začne kroutit hlavou a ťukat si na čelo, až
sebou
konečně ujme slova Žofka a navrhne, aby mezi
Slon,
uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav
správně, to je ono!
se
A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá
se.
začne
v zemi důlek a
A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má
na konci
Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem
chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou, ale Karolína
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Max and Sally on
a Trip

Max and Sally on
Holiday

Max and Sally in
the Past
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Sophie Runs
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age 9–12

book parameters:
Size 216 × 276 mm, 48 pages,

written by martin klásek,
ondřej lážnovský

age 6–8

hardcover
book parameters:
Size 216 × 276 mm, 64 pages,
hardbinding
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Martin Klásek
Ondřej Lážnovský

the magic museum

the
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blishing,
Media Group, 2017.

harvie

Harvie and the
Magic Museum

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?

Martin Klásek
Ondřej Lážnovský

Již vyšlo:

Martin Klásek a Ondřej Lážnovský

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
As seen in
film of the same name, has been
the MOVIE
nominated for a European
of the same
Union award for best director of
animated films.
name.

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.

d

harvie

Harvie’s Wish

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.

Denisa
Kirschnerová
Denisa
Kirschnerová

Go through
the adventure
with

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!

Denisa Kirschnerová

Již vyšlo:

HARVIE!

harvie

harvie

written by denisa kirschnerová

written by miloš kirschner

Harvie’s Little
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d by B4U Publishing,
Albatros Media Group, 2017.
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Harvie and the
Magic Museum
(My First Reading)

Harvie has been a hit with Czech children for
generations. A ten-year-old boy with a sharp tongue,
a mop of blond hair and sticking-out ears, he is known
to be a good-hearted scallywag with a fine excuse for
everything. What awaits him this time is an adventure
he could never have dreamed of. Now he will need to
prove that he has guts, as well as the gift of the gab.
This book is suitable for reading out-loud as well as for
beginning readers.

harvie

harvie

written by denisa kirschnerová,
martin klásek

written by helena štáchová,
miloš kirschner, miki kirschner

Harvie’s Trip
to Tramtaria

Daddkins Tells
a Fib
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age 3–5

The Paper Dragon
book parameters:

book parameters:
Size 165 × 235 mm, 96 pages,

illustrated by zdeněk smetana
written by václav čtvrtek

Size 195 × 255 mm, 32 pages,
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hardcover

rak
Papírový d

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!

suitable for

age 6–8

illustrated by zdeněk k.slabý
written by václav sivko

hardbinding

rak
Papírový d
A L B A T R O S

Zdeněk K. Slabý
Ilustroval
Václav Sivko

Milý čtenáři, až dočtete tuto
knížku, dejte si dobrý pozor!
Ten Martinův drak sice zmizel,
ale ze vrat muzea nebo docela
jiné budovy může vykouknout
v příští knížce i ten váš, jestli
si ho neuhlídáte. Není to právě
ten, co v těch vratech mizí?
Nebo už na draky nevěříte?

Z přičinění zlých pohádkových
bytostí vychází kniha poprvé
až po téměř 50 letech.

ISBN 978-80-00-04242-8

czech goodnight heroes

Albatros originally intended to publish this book in
1968. The illustrations were ready, the text had been
sent to the printers – but the book never got as far as
the reader. Perhaps you will understand why when you
reach the point in the story where soldiers shoot at the
museum. Such military adventures are not out of place
in a bedtime story, of course. But just as the book was
about to appear, soldiers really did shoot at a museum
– foreign soldiers, who had entered Prague in tanks.
It was as though the author had known what was
going to happen and the manuscript was returned
to him.

Gravelpebble and
Agary
sold: Polish, Hungarian, Russian,

Zoo Post Office

Ukrainian

book parameters:
Size 163 × 238 mm, 104 pages,
book parameters:
Size 165 × 235 mm, 56 pages,
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hardcover
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illustrated
byKřemílek
zdeněk smetana
měli
hodiny
s
jednou
ručičkou
written by jiří munk, alena munková

hardcover

Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla

ALENA A JIŘÍ MUNKOVI

Š

Alena a Jiří Munkovi

ou dost velcí na to,
e vydali do světa
družstvím.
…
a zatrolená vrána!

Czech Goodnight
Heroes

suitable for

Children
love to read about the doggy adventures of
světnice a v té světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý
Stepladder
and
Spaghetti,
they Křemílek.
delightA in
Zdeněk
červenobíle
pruhovanou
peřinou,and
se jmenoval
tomu
pod modrobíle
pruhovanou
peřinou říkaliGo
Vochomůrka.
Anebo
Smetana’s
splendid
illustrations.
out into
the world
se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený a Vochomůrka
with the
doggy rascals and share in their fun-packed
spíš tlustý. Anebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka jak kdo chce, ale
adventures
as they learn all kinds of lessons. This
nikdy stejně.
lavishly illustrated book is intended to be read aloud. It
7
is suitable for beginning readers,
too.

suitable for

age 6–8

hlavou dolů, nebo zase, až se psaní dostane k šimpanzům, udělají si
všichni ve stromech hnízda z větví, budou si v nich přitom hovět a poslouchat.
A komu se to podaří, ten vám potom odepíše. Jestli máte doma víc
poštovních holubů, ať si sem zaletí pro psaníčka.

illustrated and written by ondřej sekora

Nu, to jsem opravdu zvědav, co opice ještě napíší. Jestli to bude mít
It may sound strange, but the animals at the zoo have
hlavu a patu, poprosím, aby to potom ještě vytiskli do této knihy. Ale
their
ownmítpost
office.
Oftocourse
theyjsem
do utíkal
– they
want to
nevím,
bude-li
holub
čas pro
letět. Zatím
k pštrosům,know
abych jim
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donesl
odpověď.in
Anithe
nevíte,
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jsemgetting
byl rád, když
how
relatives
wild
on. The
jsem mohl těm dvěma zasmušilým ptákům přinést něco, co jim napsal
main
postie,
a
pigeon,
brings
letters
from
the
tigers
in
jeden pštros z Afriky.

the jungle, the hippos in the swamp and the acefootballer ostriches. Post is sent from the zoo to the
Pštrosím mohykánům
lions, giraffes and zebras of Africa, the kangaroos and
fruit bats of faraway Australia, and the anteaters and
To je dobře, že vám mohu napsat. Lidé nám tu nechávají čím dál tím
pumas
ofa America.
méně
prostoru
nakonec by bylo dobře, kdybychom se odtud mohli
někam jinam vypravit.
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czech goodnight heroes

Stepladder and
Spaghetti
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sold: Russian, Ukrainian
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illustrated by miroslav jágr
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hardcover
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youngest
the hearts
of the whole
family.
Read about two little
„Tak s kým si mám hrát?“ naříkal
bodlínek.
Šel dál
a poboars
who
scare
themselves,
how
the lion cub couldn’t
tkal kočičku.
sleep,
why
the
bear
chased
an
echo
through the forest,
„Kočičko, pojď si se mnou hrát,“ zaprosil bodlínek.
and how a snake can become a little train. You can find
„A na co?“
these and many other cheerful tales in beloved author
„Třeba na auta.“
Jiří Kahoun’s 1984 literary debut, which we are
„Tak to ne, naIlustroval
auta nehraju,“publishing
mňouklawith
kočička
a uháněla
Miloslav
Jágr’s breathtaking original
Miloslav Jágr
pryč.
illustrations. Pick up this remarkable book and read
Bodlínek se dal do breku. Posadil
nachildren
bobekright
a brečel
them to se
your
away.
a brečel.
sold:
French
Kolem
šel malý ježeček a povídá:
„Bodlínku, pojď si hrát.“
„Já píchám,“ vzlykal bodlínek.
„To nevadí, já taky,“ řekl ježeček.
„Ale já si chci hrát na auta,“ vzlykal bodlínek.
02
„A foukej, foukej!“ pobí
zel ho táta. A kosík fouk
al, až se mu
dělala v puse jablíčka.
Ale pískání se neozývalo
„Já taky,“ řekl ježeček, „a na závodní.“
.
„Nejde mi to,“ povídá
smutně kosík. „A vůbe
c nevím, jak
vypadá kornout.“
„Na závodní,“ rozesmál se bodlínek, „tak
jo.“
A šli si
„No takh
le,“ řekl táta kos a uděla
l zobák do kornoutku.
„A stejně to nevím a nevím
!“ dupal nožkou kosík.
hrát.
„Poleť za mnou,“ řekl
táta kos.

book parameters:
Size 205 × 290 mm, 72 pages,

svůj vlastní kožich? Co brání kočkám nosit na hlavě
klobouk? Proč váha nemohla zvážit motýlka?

Tohle všechno a spoustu dalších věcí se dozvíte
v knížce pohádek Jindřicha Balíka.
Pohádky jsou vtipné, napínavé, poučné,

napsané krásným jazykem a dlouhé tak akorát.

Potěší malé i velké a v doprovodu veselých ilustrací Báry
Buchalové se stanou ozdobou dětské knihovničky.

Vydáváme také:

A l b At ro s

Jednou přišel kosík ze
školky a povídá:
„Tatí, u nás je kluk men
ší než já, a už umí píska
t.“
„A kruciš,“ řekl táta kos,
„to je nadělení.“
„No,“ povídá kluk, „a
píská jen tak na zobáček
a
vůbec ne
na píšťalku.“

„A umíš pískací kornoute
Slepička je chytrák
k?“ zeptal se táta. A stoči
l zobák
KORNOUTEKkn.bl.indd 23 do kornoutku a zapískal:
„Do re mi fa sol la si do,
do si la sol fa mi re do.“
Také kosík zkoušel všelij
ak křivit vyběhla
zobáček. zAle
„Kokokodák! Kokokodák!“
kurníku
kornout ne
a ne
udělat.

Book
FULL OF
Pelášila po dvorku jak splašená.
STORIESslepička.
Měla radost, že snesla vajíčko.

and fables that
will warm
your heart
KORNOUTEKkn.bl.indd

14

Pihaté
14 perličky daly hlavy k sobě a štěbetaly:
„Hloupá slepice! Zase se chlubí. Je to hloupá slepice!“
„Proč jsem hloupá?“ říkala si slepička. „Nikdo neumí hezčí vajíčka než já, a přece se mi posmívají. Co jsem komu
udělala?“ A byla smutná. „Kdybych měla aspoň kuřátka,
nebylo by mi tak smutno.“
28.8.2013 14:37:19
Slepička si urovnala hnízdo a seděla a seděla. Chtěla si vy-

02 ddni.lb.nkKETUONROK

23

sedět kuřátka. Jenže nebylo z čeho. Pokaždé, když snesla
28.8.2013 14:37:27
vajíčko, musela se pochlubit:
„Kokokodák! Kokokodák!“ Když tohle uslyšel hospodář,
vajíčko jí vzal. A tak slepička seděla pořád na prázdném
hnízdě. Seděla a přemýšlela. Z čehopak se líhnou kuřátka?
No z čeho? Přece z vajíček. A já nemám žádné vajíčko.
A proč nemám žádné vajíčko? Protože mi ho pokaždé odnesou. A proč mi ho odnesou? No protože se chlubím.
Slepička se schovala za prkna a udělala si tam
15nové hnízdo. Každý den si do něho snesla vajíčko. Ale už nekdákala.
Nikdo o jejích vajíčkách nevěděl. A pak se na ně posadila.
si peříčka a seděla a seděla.
KORNOUTEKkn.bl.Načechrala
indd 15
A jednou se objevila na dvorku jako dáma. Nakračovala
28.8.2013
pyšně jak princezna a za ní utíkal houf kuřátek.
Perličky stály s otevřenými zobáčky a divily se:
„Ta slepička má krásná kuřátka. Heboučká jak pampelišky.“ A když to viděl hospodář, vrtěl hlavou a povídá:
„To je ale chytrá slepička!“

illustrated by barbora buchalová
written by jindřich balík

How the Elves
and the Children
Protected the Wood
book parameters:
Size 163 × 238 mm, 176 pages,

suitable for

age 6–8

illustrated by andrea popprová
written by radomír socha

hardcover

Jak skřítkové a děti chránili les

Pískací kornoutek

A letěli a letěli, až přile
těli
k cukrárně. Táta koup
il kosíkovi červenou zmrz
linu v kornoutku.
„Jo, takhle vypadá korn
out,“ povídá kosík a lízal
zmrzlinu. Když ji vylízal, stoči
l zobáček do kornoutk
u a zapískal.
Krásně. Jako ten kluk
ve školce. A možná ještě
líp.

age 3–5

What were the squirrels excited about? Why shouldn’t
the bear sell its own coat? What prevents a cat from
wearing a hat? Why were the scales unable to weigh
the butterfly? These tales are amusing, thrilling,
informative, beautifully written and exactly the right
length, so pleasing younger and older readers alike.
And thanks to Bára Buchalová’s fun illustrations, the
book will look smart in any child’s bookcase. Eleven
fun tales you’ll return to again and again!

Na co se těšily veverky? Proč by neměl medvěd prodávat

42:73:41 3102.8.82

suitable for

hardcover

V lese, o který se starají skřítkové,
se všem donedávna dobře žilo. Lidé tam
rádi chodili na procházky i na houby.
Ale potom si tichý les vyhlídli nezvaní
hosté, a ničili, co se dalo. Nešťastní
obyvatelé si nevěděli rady. A tak je lesní
knížepán poslal za skřítkem Ohnivcem
a houbalkou Čaromilou. Ti už s těmi
rošťáky pěkně zatočí!
14:37:21

Until recently, everyone lived well in the elves’ wood.
People liked to walk and forage for mushrooms there.
But then some uninvited guests came to this quiet
place, and they wrecked whatever they could. The poor
creatures who lived there didn’t know what to do. So
the woodland prince sent them to Flameheart the elf
and Spellicia the mushroom fairy. They would know
what to do with the rogues!

Radomír Socha

Ilustrovala
Andrea Popprová

Radomír Socha

mašinka.

What Were the
Squirrels Excited
About?

age 3–5

Size 160 × 195 mm, 76 pages,

PíSKaCí KoRnouTEK

a o tom,

book parameters:

Jiří Kahoun

?

The Whistling
Cornet
Jak si chtěl bodlínek hrát

suitable for

CZ: 249 Kč
SK: 9,99 €
www.albatrosmedia.cz

pro čtenáře od 6 let
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This Will Make
Your Jaw Drop!

Naughty Kids

suitable for

age 3–5

Size 160 × 195 mm, 80 pages,

illustrated vendula hegerová
written romana suchá

hardcover

This appealing, humorous interactive story about
Johnny and his sister Hannah will delight fans of
Goscinny’s Little Nicholas and many other readers
besides. What happens after little Johnny’s
unsuccessful magic show, and what trouble awaits
Hannah, who is doing housework in an attempt to
earn the guinea pig she longs for? The heart-warming
story is supplemented with simple tasks that help child
readers appreciate the world around them, acquire
various knowledge and skills, and develop their logical
thinking and reasoning.
62:14:31 6102.6.51
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a moc zlobily. Jedna si pořád vymýšlela,
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3150dk
se nechtěla mýt, jiná
někoho neslušně ukazovala.
Další se toulaly a byly strašné
nepořádnice. A co teprve ty ostatní! S takovými zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale na každého
jednou dojde. A cože se těm holčičkám stalo? Přečtěte si sami –
zlobit se opravdu nevyplácí!

mi pracemi?

uchými úkoly,
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Once upon a time there were some little girls who
were really, really naughty. One was forever claiming
she was about to be bitten, one refused to wash, one
kept pointing at people rudely, while others were
forever wandering off, worrying or making an awful
mess. And they weren’t the only ones! Their parents
just didn’t know what to do with them. Everyone gets
their comeuppance in the end, though, don’t they?
And the comeuppance of these little girls? Well, read
for yourself that naughtiness really doesn’t pay!

Martina
Drijverová

Zlobilky
ilustrovala
m a r k é ta v y d r o vá

01.02.14 11:04

The Naughty Girls

The hero of each short tale in
HUMOROUS,
this book is a little boy who
Size 160 × 195 mm, 72 pages,
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cílem vyzula bota, a tak skončil až druhý.

Přečtěte si také ZLOBILKY
o neposlušných holčičkách!

ISBN 978-80-00-02854-5
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M A R K É TA V Y D R O VÁ
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yly jednou holčičky, které
moc a moc zlobily. A to se
jim vážně nevyplatilo! Všechny
se proměnily v opravdová
strašidla a příšerky. Jen se na
ně podívejte! A kdo by neměl
dost, ať si přečte i knížku
ZLOBILKY.

Martina Drijverová
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yli jednou
chlapečkové a ti
pořád zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam
neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal
a tamhleti dva snad neumějí ani
chodit – tenhle dupe a druhý do
všeho jen kope. Ovšem ti ostatní
nejsou o nic lepší. Ale na každého
jednou dojde – zlobit se opravdu nevyplácí! A kdo by neměl
dost, ať si přečte i knížku
Nezbedníci!
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Roguish Little
Terrors

book parameters:

book parameters:

Size 160 × 195 mm, 96 pages,

Size 160 × 195 mm, 88 pages,

hardcover

hardcover
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Ahoj! Já jsem Hanka a chodím do první třídy. Můj bráška je o tři
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Naughty Little
Monsters
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Příšerné
zlobilky

ISBN 978-80-00-03649-6
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Martina Drijverová Příšerní nezbedníci

v pokojíčku a každý den se na něj bude obdivně koukat. Vyhrál
sice jenom o fous, ale i tak je to borec. Celou dobu to vypadalo,
že vyhraje Tonda – jeho největší kámoš. Jenže Tondovi se před
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jednou
chlapečkové a ti
moc a moc zlobili. Jeden
pořád lezl do výšek, druhému
se nechtělo chodit, jiný pokreslil,
co se dalo. Další okusoval tužky
a tamhleten… úúúú, ten si pořád
strkal prst do nosu. A co teprve ti
ostatní! S takovými nezbedníky si
rodiče mnohdy nevěděli rady. Ale na
každého jednou dojde – uvidíte, že
zlobit se nevyplácí!
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Martina Drijverová Příšerné zlobilky

Samozřejmě byl na diplom patřičně pyšný. Určitě si ho vystaví

L
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diplom, na kterém bylo napsáno: Honzíkovi za první místo.

A

Martina Drijverová Nezbedníci

nám líčil své vítězství v závodech odrážedel a hrdě nám ukazoval

První dva vítěze, Honzu
a Tondu už tedy znáš. Teď
se pořádně podívej na obrázek
a zkus odhadnout, kdo byl třetí,
čtvrtý a kdo poslední. Vašík má
červené kolo, Petruška si zapomněla
vzít helmu a Karolínka má světlé
vlásky. Kolik dětí se účastnilo závodů?

AA LL BB AA TT RR OO SS

Dnes přišel Honzík ze školky plný zážitků. Očka mu jen zářila.
S nadšením nám vyprávěl, co všechno ve školce dělali. Domů se
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A
LOVELY BOOK
supplemented
with various
brain teasers and
riddles.
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ISBN 978-80-00-03472-0
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čku, která si musí

age 6–8

hardcover

Martina Drijverová Zlobilky

Size 167 × 225 mm, 72 pages,

AA ll bb AA tt rr oo ss

book parameters:

suitable for

illustrated by markéta vydrová
written by martina drijverová

book parameters:
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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…
Přečtěte
si také:

u moře

Ivana Peroutková

Ivana Peroutková

ISBN 978-80-00-01947-5

13-848-KMâ-007
14/45

ISBN 978-80-00-02793-7

ISBN 978-80-00-02563-6

a cirkus

Ivana Peroutková

IsbN 978-80-00-02927-6

ALBATROS

Pﬁeãtûte
si také:

9 788000 029276
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ALBATROS

Ilustrovala Eva Mastníková
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AnIčkA A VelIkonoce

ANIČKA U MOŘE

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!

Přečtěte
si také:

Ivana Peroutková AnIčkA A cIrkus

Stránka 1

Anička
a Velikonoce
Ivana Peroutková

ISBN 978-80-00-03902-2
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ISBN 978-80-00-03101-9

788000 039022

Ilustrovala Eva Mastníková

Ilustrovala Eva Mastníková

AlbAtros
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Annie and the
Theatre

book parameters:

book parameters:

book parameters:

Size 145 × 205 mm, 136 pages,

Size 145 × 205 mm, 128 pages,

Size 145 × 205 mm, 128 pages,

hardcover

hardcover

hardcover
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Annie and
Easter

Stránka 1

Ivana Peroutková

Ivana Peroutková

Ivana Peroutková

Ilustrovala Eva Mastníková

Ivana Peroutková

Ilustrovala Eva Mastníková
ALBATROS

13.03.14 12:23

ALBATROS

AnIčkA nA řece

Anička
na řece

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…
Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

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 slíbili. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

v Austrálii

Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…
Přečtěte si také:

v Austrálii
Ivana Peroutková

ISBN 978-80-00-03497-3

Ilustrovala Eva Mastníková
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Anička
a divadlo

Ivana Peroutková

v Austrálii

788000 039022
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Anička
a divadlo
Ivana Peroutková

Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

ISBN 978-80-00-03902-2

ISBN 978-80-00-03497-3
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Annie in the
Mountains

Stránka 103

u moře
Ivana Peroutková

ISBN 978-80-00-02563-6

ISBN 978-80-00-02793-7

annie

ANIČKA U MOŘE

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!

Ivana Peroutková

v Austrálii

ISBN 978-80-00-03902-2

9

Ivana Peroutková

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 slíbili. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?
Přečtěte si také:

ISBN 978-80-00-03497-3

Anicka_v_australii_potah_002.indd 1

ISBN 978-80-00-04314-2

ANIČKA V AUSTRÁLII

Přečtěte si také:

ANIČKA A DIVADLO

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

ANIČKA V AUSTRÁLII

Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

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!

9

ANIČKA V AUSTRÁLII

Přečtěte si také:

Anička
v zahradě

Ivana Peroutková

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?

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!

AnIčkA v zAhrAdě
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Annie at the
Seaside

Annie in the
Garden

book parameters:

book parameters:

book parameters:

Size 145 × 205 mm, 124 pages,

Size 145 × 205 mm, 136 pages,

Size 145 × 205 mm, 116 pages,

hardcover

hardcover

hardcover
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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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…
Přečtěte si také:

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!

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?
Pﬁeãtûte
si také:

v Austrálii

Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…
Přečtěte si také:

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 slíbili. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

Ivana Peroutková

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…
Přečtěte si také:
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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:

Ivana Peroutková
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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?

Ivana Peroutková

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

Ivana Peroutková
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Anička
a divadlo

IsbN 978-80-00-02927-6

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.

kamarádky

Přečtěte si také:

Ivana Peroutková

Anička

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 povede jako opravdová cestovatelka. A Anička u protinožců skutečně prožije
spoustu nevšedních dobrodružství a setkání…

Ivana Peroutková

hardcover

Přečtěte si také:

9 788000 029276

„Musíte ﬁídit,“ radila Irena. „Oli, kdyÏ jsi vzadu, pﬁiillustrated
by eva mastníková
brzìuj
patama.“
„Tak jedeme znovu?“
written by ivana peroutková
„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
totiÏAnnie’s
ty nejlep‰íparents
a nejrychlej‰í
na svûtû.
havesanû
gone
to work in Africa
JenÏe pak do‰lo k té osudové jízdû.

Size 145 × 205 mm, 120 pages,

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 slíbili. Ale kde budou divadlo hrát? Jaký mu vymyslí název? A budou úspěšní?

Ivana Peroutková

Přečtěte
si také:

Ivana Peroutková AnIčkA A cIrkus

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…
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Annie and the

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.
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Ivana Peroutková
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Ivana Peroutková ANIČKA A JEJÍ KAMARÁDKY
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Size 145 × 205 mm, 136 pages,

Size 145 × 205 mm, 120 pages,

Size 145 × 205 mm, 136 pages,

hardcover

hardcover

hardcover

Annie in Australia

Annie in the City

annie

Annie on the River
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Krátké vlásky jí náramně slušely.

22

The Shadow‘s Boy
Size 195 × 255 mm, 48 pages,

Size 210 × 235 mm, 56 pages,

LE N K A K R B C OVÁ

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
LE N K A
K R B C OVÁ
homework. Now think about what it must be like for
K A TA R I N A
a shadow that has to do everything the boy he belongs
GA S KO
At first nobody
noticed something odd.
to does. One day, however, the boy loses his shadow;
Among the people and their shadows
now he finally has some freedom. He can go to the
walked a shadow without a person.
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?

w’s
The Shadooy
b

apaksetostalo_obal_.qxd:Sestava 1

8.6.2015

19:14

hardcover

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.

A L B AT R O S

Deset pohádek o maličkostech,
z kterých si děti nic nedělají
a dospělí z nich šílí.

s’wodahS ehT
yo b

The shadow didn’

t like it when every

thing was up to

• Included in WHITE RAVENS
• Golden Ribbon Award
apaksetostalo_imprim:Sestava 1

22.6.2010

11:15
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AKNEL
ÁVOCBRK

the boy.

yb det artsulli

i’ll pop!

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…

.

oksaG anirataK yb detartsullI
ávorešiF adgaM :ngised cihparG
fo t rap ,gnihsilbuP sortablA yb 4102 eugarP ni dehsilbuP

The Toy Shop

4 aharP ,03 icárknaP aN ,.proC aideM sortablA
199,81 rebmun noitacilbuP
ávokdeM aniloraK :rotide gniganaM
ávoroH ardnaxelA :rotide citsit rA
ávodobovS aktšonrA :rotide lacinhceT
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.pu dna sraey 6 sredaer roF
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look!
He did not want to be alone. He wanted friends.
But they were all just ordinary shadows.
Again nobody noticed something odd.
Among the people and their shadows
walked a shadow without a person.
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Ten tales
about little
things that kids
don’t mind and
parents can’t
stand.

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:
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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!
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illustrated by martina matlavičová
written by ester stará
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And Then It
Happened!

illustrated by katarina gasko
written by lenka krbcová

book parameters:

t úkoly
rý musí

ho kluk
t do
brzy

suitable for

9
im:Sestava 1

apaksetostalo_impr
a 1

im:Sestav
apaksetostalo_impr

32 aknártS

71:11

0102.6.22

22.6.2010

11:17

22.6.2010

11:17

Stránka 21

Stránka 20

1 avatseS:mirpmi_olatsoteskapa

lov limi domorodci vypravil na
ružství, když se s africký
Zažíval neskutečná dobrod
uvízlé na břehu.
navracel do moře velryby
nos, nezbýval čas. Nedožravého lva nebo když
í záležitosti, jako je tekoucí
Není divu, že mu na tak přízemn
.
na rukávu, koleni či polštáři
tele s nudlí u nosu.
jednou se tak nudle ocitla
pohled na odvážného cestova
bublina.
Pravda, nebyl to moc pěkný
se mu u nosní dírky udělala
“!éénkéNěkdy
éř es otdokonc
,úJ„ e kýchl tak mocně, že
se maminka.
vysmrkat se neumíš!“ zlobila
ale
kluk,
šikovný
u k Obřím
alidáp a ětap an es aličotO .aklimaK„Marce
alyb olku,
T takový
na další odvážnou výprav
se
vydal
a
rukou
.ylavokaksop ěndesopen ykčíluc íj ža ,eclJenže
etiču íMarcel
nap k jen mávl
“.kílbyk ecnibaS lazv azjoL ,oklvodopá
etiču índům
aP„ do koupelny.
se holubi – vlastně
is kaj ,jevídoP .ilivulmod kajěn ulops es ětsij elA„
jak
val,
Pozoro
.
balkoně
Marcel hrál na
rýmu jako trám.
.uklimaK akletiču ínap alinrozopu “,Ten
íjarhden
ykzpo
ehpoledni si
ými zobáky. Už měl zase
štěři – pošťuchují obrovsk
“!mH„ alisuortu ěnečtod řěmét ,ynemar aličnádhern
rkop nejí aptakoje
T
.itšivoksíp k těpz alečárkdo ětiželůd a
.akrotámrofni áklev A .akčičloh ánrozop ecilev alyb aklimaK
odkěn žydk ,tavzan kanij kaj ťydžV .ánavolažu ětsorp alyb …ěntsalV
.enkeř ykat ot kap A “!unkeř ebet an ot áJ !ívop es ot A„ :ákíř dářop
tabulky. U nosu se mu
es tárkohonm a adár com uklimaK alěM .olipárt ot ukletiču ínaP
Kýchl, až se zatřásly okenní
Megabublina!
.ámen es tavolaž ež ,tiltěvsyv aližans íj
objevila bublina. Ale jaká!
nafukovat, až byla
-oňrozopu šedub ěm žydk elA .akčičloh ávamíšv imlev isj ,oklimaK„
Ta se začala nafukovat,
,uodevorp itěd uoretk ,tsonbord uodžak an tav
velká jako balon.
do bubliny. Než se Marcel
ež ,upáhC .tárh títhc eduben uobet s is odkin
Zafoukal vítr. Opřel se
.
a už se vznášel nad domem
,ejužilbu umokěn odkěn žydk ,íbílen it es
nadál, odlepil se od podlahy
ale hrdlo měl sevřené úzkostí
!?…ůsalv od yknops íčzeh ám odk ela
Pomóc! chtěl zakřičet,

“.ymas íjakířyv ykčičloh dans is oT
-ím eřbod aklimaK ežneJ
.tešyls alěthcen ydar éněn
esaz es žu a ohuold olavrteN
.meheřtsop mýtiželůd s aližílb
es kedaR ,okletiču ínap ,okletiču ínaP„
an tidzej ímuen ež ,ivošámoT ejěms
“!ecžěbolok

i úžasem.
,
od domova. Minul zahradu
Vítr ho rychle odnášel pryč
a dál.
nad lipovou alejí, letěl dál
přeletěl silnici, vznášel se
zaLidé na zemi nevěřícně kroutili
kloněnými hlavami:

20

23

Larkfart and
Vealfillet

Typo and Skin
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age 6–8

Size 240 × 320 mm, 120 pages,

a měli takovou radost, že už ani nehledali žádné

age 6–8

written by eva papoušková
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poznal a došlo mu, že pán jde možná taky půjčit
uvili o všech pravidlech, podledospělých.
kterýchV tlačenici
se řediteli
dočista
ztratily.
from what
he really
wants
to do: finish building

model na výstavu. Chytil Telecí za ruku a rozběhl se

Ředitel
Novák jen
zoufale blimp
sípal v with
oddělení
a model
his letadel:
dad. His feelings about this are
elecí teď budou muset chovat.
Horší

Překlep a Škraloup

„A jsme ztracení,“ řekla smutně Telecí, ale Kosprd si jí
„Zdrháme!“ a rozběhli
se rychle
k východu.
Classmates
Larkfart
and Vealfillet have ideas as funny
nevšímal, protože právě přišel na to, jak najít Kosprda
Ředitel Novák se vzpamatoval a vykřikl:

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?

Daniel Špaček Barbora Klárová Petr Štěpán

Telecí znala dům, ve kterém sídlil zubař MUDr. Tyc,
Kosprd využil jeho překvapení a povídá potichu
40
ale nevěděli, kde
hledat Kosprda Jedna.
Telecí:

Překlep a Škraloup

hardcover

Daniel Špaček Barbora Klárová Petr Štěpán

Size 163 × 238 mm, 56 pages,

hardbinding

Tomáš Končinský

book parameters:

náhradní rodiče.
„Jakou svačinu?“ vyděsil se ředitel Novák a zmateně
illustrated by galina miklínová
A tak se ocitli úplně sami na úplně cizí ulici, kde sice
se díval na batůžek s telátkem.

suitable for

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

book parameters:

Kosprd s Telecí se vyřítili z metra, vyjeli po schodech

Tomáš Končinský
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s ní za pánem a nenápadně ho následovali.
„Chyťte je! Ukradli
vzducholoď
Jedna!“
quite
obviousKosprd
as he lies
on his back, kicking and

rdovi už NAVŽDY zabavili vzducholoď.
V tu chvíli si na druhém konci města, ve školce Nad
Potom mu došlo, že musí jít zavolat policii, a podíval
screaming. Luckily, Vealfillet—another odd kid with an

Viaduktem, děti klidně hrály na porodnici. Za trička si
lépe na batůžek.
Bylo na něm
TELECÍ his attitude. Together
nejhorší pro Kosprda bylo, žesepaní
adequately
cutenapsáno
name—shares

978-80-00-04502-3

strkaly plyšáky a pak je na porodním sále vytahovaly.
a pod ním napsané telefonní číslo paní operní
a Telecí se s ním kamarádit a dala svou they plan to escape, and after a sequence of brief

pěvkyně Telecí, maminky,
v téaccidents
době už
episodes,které
mostly

and a little mischief—

adit do druhé třídy ve školce,telefonovala
protože vyděšená
školky.and wild nature—they finally
typicalpaní
for ředitelka
their peculiar

succeed. The humorous text is complimented by Galina
Miklínová’s illustrations. A must-read for anybody who
odívat, ani slůvko s ním promluvit, ani siwould ever like to teach at preschool.
Slovene
ni špatnýsold:
vliv.
Telecí se na Kosprda

• a beautifully written tale
plotted in fine detail
• filled with humour and

rát…

AWARDS
• This book won 1st prize in anonymous albatros
Kosprd přemýšlel
a uklízel si dětský
literary competition in 2012
• suk (Librarians’
2013 – winner
ky, jak přikázal
tatínek,award)
a poslouchal,
• magnesia litera Nomination 2013
ditelka nabádá, aby se vzorně choval,
• golden ribbon 2013 – winner

zorného chování
dospělí
• white raven
2014na průšvihy

menou. A bylo mu smutno po Telecí

é kamarády. Dokonce přestal řvát ve

Řeč dojala nejen paní Telecí, ale i pana Kosprda.

hyperbole

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

40

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

45

nesnaží hned všechno svádět na ni, a tatínek
Telescopic webbifier

odpověděl, jestli maminka ví, kolik to stálo

Pilot přistoupil k Rusalce.

Chvíli si šeptali a pak slavnostně řekli:

mi v chodbě. Dny byly šedé a deštivé.
„No tak jo.“

A Kosprd se rozběhl k Telecí, vzal ji za ruku

Možná se vám
někdycelou
stalo,
žeplakala
jste doma
a Markétka
dobu
a volala,

This innocuous little contrivance by American

chce zpátky
svůj dárek…
na poličce že
najednou
nemohli
najít svou oblíbenou

our ability to make tomato splodges.

A tam Kosprd povídá šťastné Telecí:

traditional celebratory cry

The tomato stamp
inventor Jim Ketchup has truly revolutionized

a vlezli si do indiánského stanu.

“Glass crack!”: the webbifier units’

peněz a že tablety nerostou na stromě,

knížku. Ať jste hledali, kde jste hledali, jako by
pode
krabice byla docela hluboko
Podíval jsem se dolů –
přistání
dort šlehačkový, takže
mnou, ale zase byl ten
odrazil
Na nic jsem už nečekal,
jsem měl do měkkýho.

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

„Až vyrosteme, vezmu si tě za ženu.

dočista zmizela. Nebojte, nezmizela. Teda vlastně

Aby ses už nemusela tak blbě jmenovat.“

zmizela, ale jen na chvilku – do připustit,
oddělení
žemého
by to mohla být pravda. Ale čím

mě šok a nejdřív jsem si ani na chvilku nechtěl

se a skočil.

kdy jsem
tak, protože ve chvíli,
Stihnul jsem to jen tak
vé
těsně vedle marcipáno
měkce dopadnul do šlehačky
viděl,
zavřelo. Poslední, co jsem
růžičky, se víko krabice
stojícího na regálu vysoko
byl vyděšený výraz Škraloupa
na cestě
byl
já
a
přikryla tma
nade mnou. Pak všechno

vícpříště,
jsem sledoval
tu nešťastnou narozeninovou
táty. A až půjdete kolem poličky
knížku

A byli rádi, že jsou zase spolu.

lapálii dole pod sebou, tím víc se zdálo, že

už tam určitě najdete. Jen bude zase o trošinku
k Markétce domů.

starší, než si ji pamatujete.

to přece jenom pravda je: Lidi nás entropíky
vůbec nemají rádi!
OBŘÍ PÁSOVÝ SYPAČ
TZV� „DROBEK“
NEČISTOT
OBŘÍ PÁSOVÝ SYPAČ
NEČISTOT TZV� „DROBEK“
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Shortlisted for
tak dále, však to znáte
MAGNESIA
ze své, vlastní knihovničky. Tak třeba lakovači
LITERA 2017
ve dne v noci pracují na tom, aby obyčejný bílý
the most prestigious
papír, s jakým jste knížku koupili, časem vypadal
Czech literary
krásně zašle a zažloutle nebo šedivě. Pomáhají
award.jim v tom osloroháči, děrovači a trhači, a někdy
54

dokonce namáčeči a rozpouštěči písmenek.

Zvláštní divize jsou pak svačináři, kteří pracují
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Where Anna
Disappeared To

z myšlenek, přiskočil a opřel se do nábytku. Za skříní se rýsovala oprýskaná zeď suitable for
a vrstva prachu i popadané omítky. No nazdar, takhle tady budou do rána. age 9–12
„Tyjo, sem nevstoupila lidská noha dvě stě let,“ zamrkal před atomovým hřibem prachu, který se tatínkovým přičiněním zvedl ze země. Tatínek to nekomentoval, jen čtyřikrát kýchl. Z očí mu tekly slzy, na tohle byl opravdu přeborník. Kroutil hlavou, přemýšlel, jestli se taková nálož vůbec vejde do vozíku za
auto. Z Adama už zahlédl jen nohy od kolen dolů, zbytek byl vsoukaný za skříň.
book
parameters:
aneta
františka
holasová
„Tati?“
ozval se. „Počkej, něco jsem illustrated
tam zahlédl,by
tady
někde
za skříní,“
znělo
Sizejako
210 ×z235
mm, 88apages,
written
lenka juráčková
to
bunkru
pak se objevila Adamova
tvářbypotažená
pavučinovou maskou.
hardcover
Škrábal
se z úkrytu, v ruce držel polámaný obrázek.
„Podívej,“ ukazoval otci odrbanou fotku. Spíš než černobílá vypadala po letech
Thirteen-year-old Adam and his family have recently
jako hnědožlutá, nacucaná prachem v přítmí a vlhku pokoje.
bought a house, and Adam is helping his dad clean it
„Vykukovala dole za skříní, byla tam napůl jakoby zastrčená za boční stěnu…“
up. The house is old, needs a lot of repairs, and there is
vysvětloval a rukama si jezdil po ušmouraném obličeji.
something oddly mysterious about it. The mystery
„Ukaž,“ oba se nahnuli nad obrázek:intensifies
kluk tak when
v Adamově
na schoAdamvěku
finds,seděl
in a hiding
place behind
dech a držel harmoniku. Do objektivuase
nedíval, aspíš
někam
před sebe,
a vypacupboard,
strange
photograph
with
a dedication,
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a search
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by
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nesi dal do mohl
ji na
zdi,
m. Adamněkdo nosit v kapse, na památku… Navíc objevili na zadní
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le mazel aruby tričko a
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n
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má Ondr
dle nich
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.

Třináctiletý Adam pomáhá tátovi
s úklidem v domě, který rodina

Size 163 × 238 mm, 80 pages,

s věnováním, která pochází z roku
1946. Následně se rozjede pátrání
po klukovi z fotky a dívce, do níž
se tehdy zamiloval.

Vratislav Maňák

weiss

aneb Proč se na podzim mění čas

sudetské vesnice?

ISBN 978-8 0-0 0-03144-6

l se ve
iml, že
a natáh
eď si vš
myslel si
užít, po
ě
movy.
dn
řá
musí po
y ještě

Bürgermeister

Swiniec

Will the
13-years-old Adam
reveal the secret of hidden
room and a 1946 picture?
This SUSPENSEFUL and
MYSTERIOUS BOOK

Zavoněl starý papír, plíseň a suché byliny.
14.04.2016 19:17:21
„Tady, podívejte,“ zbystřila. „Rok 1945, osvobození obce… Školní rok 45/46,
ten potřebujeme. Události v obci, poslední válečné výstřely… Oprava školní budovy, to nás teď nezajímá… Seznam dětí, které ve školním roce docházely do jednotřídky, to je ono,“ ukazovala příslušné místo v knize Adamovi. Soustředěně si
prohlížel úzké nahnuté písmo, tmavě modrý inkoust však po tolika letech výrazně vybledl. Ingeborg Reiner, Anna Görig, Johann Czerny… Stránka byla popsaná
vesměs německými jmény. Zmateně se podíval na paní Boháčkovou.

7:28
16 19:1

14.04.20

LUDOVIKA ŠÍNOVÁ
FINSTER

albatros

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

promises a breathtaking
reading.
15

Kam_zmizela_Anna_sazba.indd 15

WEISS

LEOŠ ŠÍNA

albatros

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, multiplewinner of the Most Beautiful
Czech Book prize.
This

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

LENA

Podaří se zjistit, jaké byly jejich
další osudy a jak ovlivnil jejich lásku poválečný odsun Němců z malé

vraný

age 6–8

hardcover

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.

tajemného. A skutečně, Adam
v nenápadném úkrytu za skříní
objeví zvláštní fotografii

suitable for

illustrated by juraj horváth
written by vratislav maňák

book parameters:

Lena

nedávno koupila. Dům je starý
a bude potřebovat mnoho oprav,
má však v sobě něco nezvykle

ku

otografii.

The Clock Master

Vratislav Maňák

26

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.

FANTASTIC STORY

set in the Austro-Hungarian Empire
weaves elements
of detective fiction
and steampunk
together.

d 32

_sazba.ind

„Jak se ten chlapec měl jmenovat?“ Pochopila, že hoši očekávali snadnější cestu k rozuzlení jejich tajemného případu.
„Podle těch rozpitých písmen AEL jsme to tipovali na Pavel...“ zaváhal Adam.
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A Boy and His Dog
book parameters:
Size 145 × 205 mm, 56 pages,
hardcover

Ivona Březinová

Yell Quietly, Bro

suitable for

age 6–8

suitable for

age 9–12

la ani předpověď
book parameters:

počasí villustrated
mobilu, ačkoliv
embargo
na Patrikovy
by tomáš
kučerovský
Size 145 × 205
mm, 208 pages,
written
by ivona březinová
esemesky
bylo už od včerejška
odvoláno.
Story of a
hardcover
„Jdeme,“ prohlásil Jeremiáš s pokličkou u dveří.
„To už je fakt 7.10?“ povzdychla si. „Jen jestli se, bráško, BOY
ne- WITH
Jeremy is different. He lives in
A tender look at a sensitive topic: Disability. The story
předcházíš.“
AUTISM
focuses on the school year of second-grader Julian, who
a world with strict rules, in which
Jeremiáš vyšel z bytu jako
krokem
uses a wheelchair, and his dog Caesar, who is being
eachprvní.
day of Dlouhým
the week has
its owncosi překročil a pokračoval k výtahu.colour, and slices of bread are round.
trained as a service dog. The boy accepts his handicap,
and while the wheelchair helps him overcome his
He doesn’t
really se
understand
or know his na
„Co tochtady
je, proboha?“
podívala
máma nechápavě
,
poti u
physical disability, it is also naturally incorporated into
way
around
the
world
his
mum
and sister live in – but
brácho
Pamelu.
the children’s games. Caesar the dog is treated like
as he has his own, he doesn’t really mind. Although his
„Nějaká kytka.“
a member of the family, and becomes a crucial
behaviour sometimes makes other people a bit hot
„To vidím, ale proč ji hodili
zrovna
na naši
rohožku?
nějaká
component of the boy’s journey to independence. The
under
the collar,
his loving
mumZase
and his
twin keep
schválnost od nájemníků.him
To jim
vážně
vadí?“
author treats the sensitive topic of disability without
out Jeremy
of trouble.
They tak
are determined
that Jeremy
„Třeba sem ta kytka jenom
sentiment and even with a liberating sense of humor.
shouldodněkud
not be putspadla.“
in an institution. With sensitivity
A great deal of the fun comes from remarks by Caesar,
but
also
with
the
necessary
detachment,hlíny.“
Ivona
„Spadla, jo? Bez květináče! Jen tak tu přistála s hromádkou
who views everyday life from a dog’s
perspective
and
Březinová
describes
the
story
of
a
boy
with
autism.
Mohlo by se říct, že všechno začalo, když dědu Edu přivedla domů
„Mami, já nevím. Tak to zameteme a půjdeme.“
městská policie. Ale ve skutečnosti to začalo ještě dřív. Potkala
with a disarming levity. Readers will
also
learn
fascinating
This
book
shows
that
when
all
is
said
and
done,
jsem bývalého spolužáka, který v Ústí nad Labem založil komplex
„Půjdeme,“ řekl Jeremiáš.
illustrated by eva švrčková
written by ivona březinová

Ivona Březinová

Ilustrace Tomáš Kučerovský

mi začíná škola.
jídlo, výlety, lidi,
m docela

Ivona Březinová

přebal_dotisk 2012_rozkres_Sestava 1 16.8.12

Albatros

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
12:20
Stránkadětem
1 ukazuje, že
s poruchou autistického spektra se dá
žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek
porozumění.

ISBN 978-80-00-04322-7

Řvi potichu, brácho

číná škola. Do školy
psy, a samozřejmě
cela chytrý kluk.

Řvi

Ivona Březinová

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.

9 788000 043227

sold: Slovene, Hungarian, Polish

details about the lives and training
of service
služeb
pro seniorydogs.
včetně oddělení specializujících se na léčbu
Řvipotichu-2.indd 210

Smarties for
Grandpa Ed
book parameters:
Size 145 × 205 mm, 96 pages,

26.04.16 16:16

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
suitable
for
malí věděli, co tahle nemoc znamená, a hlavně aby se nebáli mít
své dědečky a babičky dál rádi.“ A tak jsem se vydala do Seniorcentra MUDr. Petra Žižkovského, kde začal vznikat příběh o malém
Honzíkovi a jeho pradědečkovi Edovi...
Ivona Březinová

nothing is more important than love and
understanding.

age 6–8

illustrated by eva mastníková
written by ivona březinová

hardcover

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 greatThe first
grandfather. While the diffi cult topic
may seem shocking for such a young
portrayal of
audience, the book approaches it
ALZHEIMER’S
sensitively and humorously in a way
DISEASE in
that children will easily understand.
ISBN 978-80-00-03026-5

u přivedla domů
ště dřív. Potkala
založil komplex
cích se na léčbu
ájemně jsme si
knížku o lidech,
éma?“ vyděsila
věděl. „Aby už ti
by se nebáli mít
ydala do Seniorpříběh o malém

Ivona Březinová

A L B AT R O S

sold: Slovene, Polish

Czech literature
for children

A L B AT R O S

Shortlisted for
MAGNESIA
162
LITERA 2017,
the most prestigious
Czech literary
award.

Řvipotichu-2.indd 162

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
18.04.16
also co-operates with the radio and is active in the Czech
section of IBBY.
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The Stories Behind
Products

Financial Literacy

suitable for

age 6–8

suitable for

age 6–8

illustrated and written by denisa prošková

book parameters:
Size 155 × 210 mm, 92 pages,
paperback

Size 167 × 240 mm, 40 pages

illustrated by aleš čuma
written by kateřina gančarčíková
Jako otec tří dětí jsem si tuto
knížku přečetl s velkým zájmem,
protože i já jsem již čelil mnohokrát všetečným dotazům svých
dětí typu „kde se berou peníze
v bankomatu“, „proč se za některé věci platí penězi a na něco stačí plastová kartička...“ a musím
se přiznat, že jsem nebyl vždy
schopen pohotově odpovědět
a vše jim vysvětlit, aby byly zcela
spokojené.
Knížka „Kde rostou peníze?“ odpovídá na většinu těchto dotazů
a provádí děti hravou a názornou
formou základy financí a vytváří
dobrý základ pro další diskuze
a vzdělávání v této stále důležitější oblasti našeho života. Z mé
vlastní profesní zkušenosti bych
velmi doporučoval, aby se tato
kniha stala „povinnou četbou“
na prvním stupni základních
škol. Potom bychom se určitě
vyvarovali mnoha zklamání
v dospělosti, která pramení ze
základní neznalosti pravidel
a principů obezřetného přístupu
ke správě svých peněž (a to ať
už těch viditelných nebo i těch
neviditelných...).

+ inserted folio, harbinding

Kateřina
Gančarčíková

y

Kateřina Gančarčíková

The Story
of Water

OUTKU

uše a srozumitelně zodpoví jejich

čky a dědečka četná dobrodružství.
ně neodolá velmi přitažlivému živlu,
dně provázet po cestách za poznává-

ých ilustrací pozvolna děti seznámit
e pak dostane až k nám domů. Dále
etrně, a v rubrice Pro zvídálky rozšímůže stát cenným pomocníkem při
růzkumníci ptají dospělých.

loze si zopakuješ cestu pitné vody

O autorce:
Autorka pracuje na málotřídní škole. Má četné
zkušenosti s odpovídáním
na dětské otázky i s realizací
environmentálních výukových programů o přírodě
a šetrném životním stylu. Jejími nejoblíbenějšími učebnicemi jsou lesy a parky.

JOHNNY LEARNS HOW CLEAN
WATER GETS TO OUR TAPS

The Story of Water

Může voda pohánět stroje?

JOHNNY LEARNS HOW CLEAN
WATER GETS TO OUR TAPS

o se nesmí vylévat do odpadní vody?

Očekávám, že všichni budou Denisinu knížku „Kde
rostou peníze“ chválit. Nerada opakuju po jiných,
tak si dovoluji napsat jednu zcela zásadní stížnost:
kdyby ji Denisa napsala o patnáct let dřív, dost
by mi zjednodušila život. Vyhnula bych se řadě
otázek a úvah svého syna typu: když kočička ráda
pije tekoucí vodu, necháme ji téct celý den; i v zimě
můžeme mít pořád dveře dokořán na zahradu, když
budeme pořádně topit; proč mi nemůžeš zvyšovat
kapesné každý měsíc, když jsem pořád starší?
Musela jsem to zvládnout sama, ale pro vnoučata
tuhle knížku schovám. To si pište, že schovám.

Johnny spends the holidays in a village with his
grandparents, who have time on their hands and are
willing to show him some interesting things in the
neighbourhood. On their trips together, they come
across lots of unusual things that are well worth
investigation. The author provides easy-to-understand
answers to children’s most common questions asked
questions on water:
• Where in nature does water come from?
• What do people and animals need water for?
• Certain things shouldn’t be poured down the drain.
What are they?
• Can water power machines?

Denisa Prošková

Barbora Tachecí
novinářka

Jindřich Vašina

partner mezinárodní auditorské firmy

K penězům má vztah člověka,
který už ví, že se za ně nedá
koupit štěstí, ale rozhodně klid
a do určité míry svoboda.
Životní zkušenost ji ovšem
naučila, že víc než peníze kazí
charakter právě marná touha
po nich.

Denisa Prošková

Denisa Prošková: Where Does Money Grow

book parameters:

WHERE
DOES
MONEY
GROW

Vystudovala Vysokou školu
umělecko-průmyslovou v Praze,
ateliér knižní grafiky a ilustrace
u profesora Jiřího Šalamouna.
Už od studií kombinuje profese
novinářka – spisovatelka – ilustrátorka. Napsala a ilustrovala
několik autorských dětských
knih, naposledy Kouzelný svět
rostlin a Kouzelný svět domova
(vyd. Grada, 2012). V oblasti
tvorby pro dospělé debutovala
knihou Chuťopis (spoluautorka
Jitka Rákosníková, vyd. NLN,
2009), následovala sbírka fejetonů Neberte si to osobně (vyd.
NLN, 2010) a publikace Štěstí,
neštěstí, láska, pěstounství (vyd.
NLN, 2012). Loni si odskočila
k tematice krimi v knize Od Babinského po Kajínka (Euromedia
Group, 2013)
Má ráda svoji rodinu, cestování, historii, vánoční cukroví,
olejomalby lékárníka z Haliče
Tivadara Csontváryho, zvídavé
děti a město Lisabon.

náklady, nezaplatí státu na daních ani je nevydají za jídlo. Uklá-

ISBN 978-80-266-1023-6

dají si je stranou v bance a šetří si je na nějakou velkou věc, aby si

0

.cz

nemuseli půjčovat, nebo je mají uložené jen tak, pro případ, že by

9 788026 610236

něco potřebovali.

the story of

The Story of
Water

Výplata neboli mzda: Dospělí lidé dostávají za práci odvedenou
v zaměstnání peníze. Tomu se říká výplata, plat nebo mzda.
Zaměstnanec: Člověk pracující pro někoho jiného – pro firmu nebo
společnost. Pracuje a za to dostává předem dohodnutý plat, ale nic
mu v té firmě nepatří.

Zaměstnavatel: Majitel nebo majitelé firmy. Zaměstnávají jiné lidi.

financial literacy

Where Does
Money Grow?
sold: Bulgarian, Simplified Chinese

Zloděj: Člověk, který si bere věci bez dovolení a bez placení. Malí
zloději seberou někomu peněženku z kabelky nebo čokoládu v regálu v samoobsluze. Zlodějem je i ten, kdo si odnáší z práce věci, které
patří jeho zaměstnavateli. Velcí zloději pak kradou peníze z účtů,
nebo si nechávají zaplatit za práci, kterou neudělali.
Životní pojištění: Dospělí si šetří peníze pro případ, že by onemocněli, měli úraz a kvůli tomu nemohli pracovat. Nebo dokonce umřeli a jejich děti by neměly z čeho žít. Pokud se něco takového stane,
pojišťovna jim uložené peníze vyplatí.

Immediate
BESTSELLER

Sooner or later every parent is bombarded with the
questions: “How does an ATM ‘make’ its money?”;
“Why can’t I just buy everything I want?”; “What
happens on ‘pay-day’?”; “What are ‘rent’, ‘debt’ and
‘interest’?”; and “What’s the difference between a loan
and a gift?”. This book gets parents out of a fix by
providing the answers. As they read with their parents,
children in the first years of school will come to
understand the connection between work and earning
money and get to grips with basic money-related
terms. The reader is accompanied around the world of
finance by eight-year-old Adam, his younger sister
Adele, their parents and – in fairy-tale form – the
Squirrel and Bear families. Supplemented with thirty
illustrations, this book provides a more than rough idea
of how things work in the world of money. It shows
children why it’s silly to envy others and that there are
many important things in life that money can’t buy.
And as books for children of this age should have
a little added value, they can colour in some of the
illustrations themselves.

Chapter

in the Czech
Republic

14.

92

ket, none of them said anything.
Adam
was cross that they hadn’t even
bought the spaghetti. Why?
He knew full
well that Mum had more money
in her account. Adele got to
thinking that
maybe Mum wasn’t so out of
place on Mean Street after all;
she hadn’t broken the gherkins, but she’d been
punished along with Adam
all the same.
Mum was quiet because she
was feeling guilty that she and
Dad hadn’t yet
explained to the kids where
the money in the account came
from. Aunty Minimary, too, walked on in silence.
But now she knew what the
kids’ bedtime
story would be about this evening.
She took it in turns with Mum
and Dad
to tell them a story before they
fell asleep.

93

Denisa Prošková

Make Your

VÍTÍ ŽÁROVKA

The Story
of Electricity

čky a dědečka, kteří ho vlídně prová-

Na dvou velkých
přehledných
pláncích v příloze
si zopakuješ cestu
elektrické energie
z elektrárny až
do domu.

The Story of Electricity

kého vedení?

ustrací pozvolna děti seznámit s tím,
ňuje na nutnost bezpečného a šetrnéky přidává zajímavé souvislosti. Kniha
větlování některých jevů, na které se

JOHNNY LEARNS
WHY THE BULB LIGHTS

uše a srozumitelně zodpoví jejich

é postele?

ISBN 978-80-266-1015-1

a.cz

the story of

The Story of
Electricity

15.

to bed after the bedtime story
on TV.
Minimary sat down beside them
and began. “What a pity it is
that money
doesn’t grow on trees! If it did,
we could just run out into the
garden, climb
up into the money tree, pick
the money, and all our cares
would be over! But
as no one’s yet learned how
to grow a money tree, money
only gets to our
bank accounts if someone sends
it there.”
“Who sends it to Mum and Dad?”
asked Adele, who was looking
at Minimary
with wide eyes.

(Not Fl
y Away
)

illustrated by aleš čuma
written by petr mrázek

If only money grew on trees!

As usual, Adam and Adele went

Work for You

“The companies they work for.
If a parent or anyone else wants
to have money, they have to work for it.
Then they get paid a salary.
Do you two know
what your parents get paid
their salaries for?”
Adam and Adele thought hard.

JOHNNY LEARNS
WHY THE BULB LIGHTS

0

Chapter

MONEY

Petr Mrázek

Petr Mrázek

ktřiny

Why no one said anything

On the way back from the supermar

22

The author provides easy-to-understand answers to
children’s most common questions asked questions on
electricity, such as:
• What is the buzzing in the wires overhead?
• Why shouldn’t I explore power sockets?
• How does electricity get into my bedside lamp?
• Why won’t they let me fly my kite near power lines?

23

financial literacy

Make Your Money
Work for You
(Not Fly Away)
sold: Bulgarian, Simplified Chinese
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The Mission of the
Unicorns

suitable for

age 9–12

Seventh Sense Saga
book parameters:
Size 114 × 194 mm, 352 pages,

suitable for

age 9–12

illustrated by jan patrik krásný
written by ilka pacovská

hardcover
book parameters:

written by michaela burdová

Size 152 × 228 mm, 288 pages,
hardcover

A story of hope, love and desire for forgiveness. Set out
for adventure in Lilandgaria – the country of sacred
unicorns! The world of catcorns, centaurs and dragons.
A Mission of the Unicorns is a story meant for
children aged 11, but also for the older ones. It is
a story about the balance of good and evil, the power
of nature and discovering oneself.

seventh sense saga

Initiation Island

the mission of the unicorns

The Guardians
of the Good

sold: Polish

sold: Serbian

IMMENSELY
POPULAR
with Czech
children

the mission of the unicorns

the mission of the unicorns

book parameters:

book parameters:

Size 145 × 208 mm, 168 pages,

Size 152 × 228 mm, 336 pages,

Size 152 × 228 mm, 392 pages,

hardcover

hardcover

hardcover

sold: Serbian

sold: Serbian

The Treacherous
Mountains of
Dragor

The Rescue of
Lilandgarie

other titles
in the series:

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
The author
a seventh sense and
they begin to study in
has become
Santarena: a world of
VERY POPULAR
magic that they never
thanks this saga.
believed to exist!

over 40,000 copies
SOLD

Death of the
Magic Genie

The DragonCaptor

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 mission of the unicorns

Snowy’s
Adventures
book parameters:
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Images from the Old age all
and the New Testament
suitable for

The Monkey King
book parameters:

illustrated and written by renáta fučíková

book parameters:

Size 240 × 290 mm, 208 pages,

Size 210 × 235 mm, 112 pages,

suitable for

age all

illustrated by zdeněk sklenář
written by čcheng-en wu, adaptation jan jiráň

hardbinding

edního východu: O prvním
měst, o řevnivosti bratří…
mi otevírá kronika událostí,
da koz a ovcí po planinách
áli se všemohoucího Boha,

í to snadné. Proto jsem je
dávných hrdinů, v barvách
v záři hvězd. Hledejte spo-

Mesopotamia, and Egypt. The world’s creation, the
flood, the journey of the wisemen, the Babylonian
captivity, the founding of a new kingdom, its fall and
renewal, gave rise to three world religions and forms
a broad basis for human cultural history.
The beautiful illustrations will captivate children and
adult readers alike, drawing them into the ancient
world. Rich maps help situate the stories within the
Near and Middle East. Short chapters make this book
ideal for reading at home as a family or in school. This
is a perfect guide to understanding these pivotal works
of world culture.

Obrazy
ze Starého zákona
R e n áta F u č í ková

R E N ÁTA F U Č Í K O VÁ

Renáta Fučíková

Obrazy ze Starého zákona

hardcover

A l b At r o s

Images from the
Old Testament

kých myšlenek. Vypravme se
Galilejského jezera. Tam žil
ipojil zákony nové: odpuštěot a učení Ježíše Krista a jeho
Renáta Fučíková

Obrazy
z Nového zákona
R e n áta F u č í ková

sold: Simplified Chinese

Towns
in the Alphabet

AWARDS
• golden ribbon
nomination
• albatros annual
award 2014 – Significant
Literary Achievement

R E N ÁTA F U Č Í K O VÁ

ta s myšlenkami křesťanství.
dobyvatelé, reformátoři i po-

Obrazy z Nového zákona

31.10.14 16:31

Journey to the West, one of the world’s most celebrated
novels, was written by Chinese man of letters Wu
Cheng’en at the end of the 16th century. Our modern
adaptation is illustrated by Zdeněk Sklenář, the artist
who loved China and receives amazement, delight and
respect from Chinese. Admirers included the most
famous Chinese actor ever to play the Monkey King,
the legendary Liou Xiao Ling Tong.

book parameters:

suitable for

age 6–8

illustrated and written by jan laštovička

Size 260 × 210 mm, 64 pages,
hardbinding

A l b At r o s

From A to Z, there is a town or a city for every letter
of the alphabet. The author if this picture book has
traveled them all and created a beautiful guidebook
for those who want to learn their letters and towns
of the world as well. Hop on board and get to know
Antwerp, Delhi or Helsinki. You can travel as far
as Zürich!

Images from the
New Testament

07.11.16 10:35
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Rio de Janeiro najdete v Brazílii na kopcovitém
pobřeží Atlantského oceánu. Žije zde přes šest
milionů obyvatel. V portugalštině, kterou se tu
mluví, rio znamená řeka a janeiro leden.

Na některé z kopců se dá vyjet lanovkou. Třeba na tento, kterému se říká Cukrová homole.
Lanovka sem jezdí od roku 1912 a objevila se
například i ve ﬁlmu o Jamesi Bondovi.

Když vyjedete nahoru, možná na chvíli i oněmíte úžasem. Pod sebou uvidíte úplně celé město
a kolem něj moře a kopce. Když se rozhlédnete pozorně, uvidíte i proslulou sochu Ježíše Krista
na vrchu Corcovado.

Abeceda

Světoznámá socha mohla vypadat úplně jinak.
Jeden sochař třeba navrhoval, aby Ježíš v rukou držel zeměkouli. Z jeho návrhu nakonec
sešlo, Ježíš totiž vypadal spíš jako sportovec.

17.10.14 11:47

Když sjedete zpátky dolů, můžete vyrazit
na slavné pláže Copacabana a Ipanema, které
si nenechá ujít skoro žádný návštěvník města.

Naproti tomu nejchudším čtvrtím v kopcích
nad centrem města, kterým se říká favely, se
většina turistů i místních vyhýbá...

z mest.indd

12

Všichni se ale veselí při každoročním karnevalu. Skoro celé město a s ním tisíce turistů
tancují ulicemi v pestrobarevných kostýmech.

96
17.10.14 11:47
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Abeceda z mest.indd 44
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Abeceda z mest.indd 45
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