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MILÍ KNÍŽECÍ PŘÁTELÉ,

jsme rádi, že se nám během podzimu podařilo uspořádat několik 
hezkých veřejných akcí. Mohli jste nás vidět v klášteře sv. Anežky 

české na dětském dni, kde jsme rozbalili naši čítárnu a zorganizovali 
ilustrátorskou dílnu s Komárou a Ivonou Knechtlovou a živé čtení 

s Pavlem Bryczem. V Paláci knih Luxor jsme pokřtili nové Průšvihy 
drzého záškoláka od Ládi Hrušky. A po obchodních centrech po celé 

České republice putuje krásná výstava s portréty Hrdinek (více o této 
úžasné knize se dozvíte na straně 26). 

Je mrzuté, že se nyní kulturní události musejí odehrávat spíše ve světě 
on-line. Nicméně všichni čtenáři vědí, že fantazie umí kouzlit 

a propojovat lidi nejen napříč prostorem, ale i časem. 

Přejeme příjemné počtení, dobrou náladu a pevné zdraví! 
A nezapomeňte nás sledovat na www.knizata.cz a facebooku 

nakladatelství Pikola.

Znáte z filmu!

www.facebook.com/nakladatelstvipikola info@knizata.cz

(+420) 296 536 678www.instagram.com/pikola_nakladatelstvi

Ilustrace na obálce: Martin Hanschild - Vodopád

www.knizata.cz



Ellie je výjimečný pes s výjimečným posláním. 
Už od štěněte se učí, jak se stát pátracím  
a záchranářským psem. Dokáže vystopovat dítě 
ztracené v lese nebo najít zraněnou oběť pod 
troskami domu. Hledá lidi. Zachraňuje je. Právě 
proto je na světě. Ellie však musí dokázat víc. Její 
psovodi – ovdovělý Jakob a osamělá Maya – ji 
potřebují také. Lidé se totiž mohou ztratit mno-
ha různými způsoby, a pokud má Ellie splnit úkol, 
pro který se narodila, musí zachránit ty, jež miluje 
nejvíce ze všech. Dobrodružství statečné fenky El-
lie z bestselleru Psí poslání přináší nyní jeho autor 
i malým čtenářům.

Formát 125 × 200 mm | Pevná vazba | 208 stran
Běžná cena 259 Kč | Věk 8+

PSÍ POSLÁNÍ: PŘÍBĚH ELLIE
W. Bruce Cameron

TIP KNÍŽAT

Dobrodružství 
statečné fenky199,-

Tvá cena

Znáte z filmu!

info@knizata.cz

(+420) 296 536 678
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DOBRODRUŽSTVÍ

Anetka bydlí v Novém Strašecí, chodí do první třídy 
a moc se jí stýská po její babičce, která odjela na 
dlouhou dovolenou. Každý den babičku vyhlíží, a tak 
když se jednoho dne babička objeví u jejich vrátek, 
je Anetka nejšťastnější holčičkou na celém světě.  
A to ještě netuší, že její babička není jen tak 
obyčejná babička. Je totiž kouzelná! Anetku tak 
čeká úžasná cesta do kouzelného městečka Staré 
Strašecí, které je plné pohádkových bytostí.

Formát 200 × 210 mm | Pevná vazba | 40 stran 
Běžná cena 229 Kč | Věk 6+

TADY STRAŠÍ NAŠI
Daniela Krolupperová

Každý z nás se něčeho bojí. I když to často nech-
ceme přiznat, strach nás někdy dokáže pořádně 
ochromit. Ani netopýr Otík a sýček Ríša na tom ne-
jsou jinak. Jednoho dne se potkají na větvi, pěkně 
hlavou dolů, a zjišťují, že když se jako noční létající 
živočichové bojíte tmy nebo výšek, nemáte to vůbec 
jednoduché. Ve dvou se to ale naštěstí lépe táhne 
a s dobrým kamarádem po boku se dá zvládnout 
úplně všechno!

Formát 190 × 220 mm | Pevná vazba | 32 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 4+

STRACH MÁ VELKÉ UŠI
Lucie Šavlíková
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179,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena



PŘIPRAVUJEM
E

DOBRODRUŽSTVÍ

Jmenuju se Adinka a budu vám vyprávět příběh 
svojí rodiny a jednoho velkého domu, který je 
tím nejbáječnějším místem na světě. Naše Villa 
je opravdická vila, domov, který bych nevyměnila  
za nic na světě. Bydlí tady moji rodiče a taky rodiče 
mých kamarádů – Fíďi, Laurinky, Leontýnky, Vin-
centa a Alfréda. Když přijedou na návštěvu ještě 
Anetka a Miki, jsme konečně všechny děti z Villy 
pohromadě! Povím vám, jak si ve venkovní kuchyň-
ce vaříme ty nejlepší dobroty, jak chodíme 
do letního kina přímo na naší zahradě a jak 
tam mámě postavené i stanové městečko, 
jak na podzim dlabeme dýně, jaký mumraj je  
u nás o Vánocích, jak jsme se stěhovali do nového 
bytu o dvě patra níž, a spoustu dalších věcí, které 
zažíváme. Být Villekulanem je prostě paráda!

Víte, co se stane, když mladí česnektariáni tráví 
prázdniny na hřbitově? No jasně, zažijí neuvěřitel-
né dobrodružství! Tentokrát se tvrdý boj mezi lid-
mi a upíry přenese zpátky mezi hroby a ani jedna 
strana tu druhou rozhodně nešetří. Do boje se 
zapojí nejen pan učitel Komár proměněný v upíra, 
ale také dvě paní učitelky, které ani netuší, v jaké 
šlamastyce se ocitly. Zachrání je naši upírobijci, 
nebo se obě ocitnou na straně zla?

Formát 165 × 210 mm | Pevná vazba | 96 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

Formát 170 × 250 mm | Pevná vazba | 284 stran
Běžná cena 359 Kč | Věk 7+

ŠELMY SE PLÍŽÍ TMOU, 
NIKOHO NEČAPNOU!
EMIL A UPÍŘI 5
Pavel Brycz

DĚTI Z NAŠÍ  VILY
Alice Rossi

Pozor: vychází   18. 11. 2020
Pozor: vychází   23. 11. 2020

159,-
Tvá cena

279,-
Tvá cena
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EMIL A UPÍŘI 1-5 AUDIOKNIHA
Běžná cena 299 Kč

239,-
Tvá cena

Čte Kamil Halbich



Příběh o ztrácení a nalézání 
a síle lidského srdce.

159,-
Tvá cena

Opět mají za lubem,
že vydají se za lupem.

Tondovi jde skoro všechno. Dokáže napočítat do
tisíce, umí si sám zavázat tkaničky a moc hezky
kreslí. Ale lhát, lhát neumí! A zrovna na tom záleží
u Chmatákových doma ze všeho nejvíc! Maminka
Mája a tatínek Mstiboj si zrovna balí falešné vousy
a šperhák a chystají se na výstavu diamantů. A když
se soused pan Polda zeptá, jak to, že rodiče nejsou
doma, Tonda si zkrátka nemůže pomoct…

Formát 170 × 210 mm | Pevná vazba | 64 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

CHMATÁKOVI A ZLATÝ DIAMANT
Anders Sparring

159,-
Tvá cena

Nina už má zase starostí až nad hlavu! Ve zmrzlinář-
ství Irmy Kaufbegové se zjeví upír! Naštěstí se ukáže, 
že je neškodný – ztratil totiž zuby! Kam se jen poděly?  
Nina se rozhodne nešťastnému upíru Lukášovi 
pomoct a vydá se do strašidelného krámku hle-
dat za zuby slušnou náhradu. Jenže se ukazuje, že 
z obchůdku zmizelo daleko víc věcí… Kdo to jen 
může mít na svědomí?

DOBRODRUŽSTVÍ

Formát 148 × 210 mm | Pevná vazba | 64 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 5+

STRAŠIDELNÝ KRÁMEK A ZTRACENÉ ZUBY
Magdalena Hai
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CHMATÁKOVI A VELKÁ 
NAROZENINOVÁ LOUPEŽ
Běžná cena 199 Kč

STRAŠIDELNÝ KRÁMEK 
A PŘÍŠERNÝ LECHTIPRÁŠEK
Běžná cena 199 Kč

Doplň si do série:

Doplň si do série:

159,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena



DOBRODRUŽSTVÍ

179,-
Tvá cena

Příběh o ztrácení a nalézání 
a síle lidského srdce.

Karlík McGuffin 
má nový problém… 

Nejdřív se ztratil panu Luňákovi papoušek. Potom 
se ztratilo Dušovým prase. To se stalo v pondělí.  
A pak to šlo ráz na ráz. Markétě ulítly včely  
a Thuingovým zmizely rybičky z akvária. Když se 
pak ve středu ztratila černá kočka Saze, tak Lila 
řekla, že to takhle dál nejde, že se toho musíme 
ujmout. A hned vzala lepenku a na ni napsala:  
DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ. A v ní pracujeme MY.  
Totiž LILA, JÁ, BERTA a BOUCH. Při pátrání po 
Vořechovi (to je můj pes) jsme objevili za třetím le-
sem kouřící posed. A v něm ztracenýho kluka. Byl to 
jeden z našich nejsložitějších případů.

Formát 160 × 200 mm | Pevná vazba | 88 stran 
Běžná cena 229 Kč | Věk 9+

ZVÍŘATA A DETEKTIVOVÉ
Anna Vovsová

239,-
Tvá cena

Nejenže se Karlík pořád mění ve zvířata, když ho 
něco trápí, ale navíc je pro něj stále těžší proměnit 
se zase zpátky v Karlíka! Tátova firma má totiž 
obrovské problémy a hrozí, že rodiče budou muset 
prodat rodinný dům. Karlík panikaří a začíná nad 
svou podivnou superschopností opět ztrácet kon-
trolu! Naučí se ji konečně ovládat jednou provždy, 
nebo zůstane napořád uvězněný v těle holuba? 

Formát 125 × 200 mm | Pevná vazba | 296 stran
Běžná cena 299 Kč | Věk 8+

KARLÍK SE MĚNÍ V T-REXE
Sam Copeland
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KARLÍK SE MĚNÍ VE SLEPICI
Běžná cena 259 Kč

Doplň si do série:

199,-
Tvá cena



199,-
Tvá cena

DOBRODRUŽSTVÍ8

Co bys dělal, kdybys potkal ducha dívky, která 
se chce pomstít? Co kdyby ses zamotal do sítí 
strašlivého obřího pavouka? A co kdybys pod postelí 
našel záhadný pár kouzelných bot? V každé z 25 po-
vídek v téhle knížce se lidé bojí. Moc bojí. Přečti si 
jejich příběhy. Zjisti, jestli tě děsí stejné věci. Pro-
tože jestli se teď nebojíš… už brzy se bát budeš!

Formát 125 × 200 mm | Pevná vazba | 232 stran 
Běžná cena 259 Kč | Věk 9+

DĚSIVÉ HISTORKY 3
Michael Dahl

199,-
Tvá cena

Když se Max vydává se svou třídou na výlet, nemá 
ani tušení, že nový spolužák je stejný vtipálek jako 
on. I v dalším dílu této třeskutě vtipné série se 
rozhodně pobavíte. Dočkáte se například příšer  
v jezeře, jedné pašerácké kachny nebo se pobavíte 
u vykopávání latrín. Pozor, Pozor! Válka žertů je  
na spadnutí!

Formát 128 × 198 mm | Měkká vazba | 256 stran 
Běžná cena 259 Kč | Věk 7+

TŘÍDNÍ ŠAŠEK 3: VÁLKA NASCHVÁLŮ
Matt Stanton

KOMPLET DĚSIVÉ HISTORKY 1 
+ DĚSIVÉ HISTORKY 2
Běžná cena 518 Kč

TŘÍDNÍ ŠAŠEK 2: NA SCÉNU!
Běžná cena 259 Kč

Doplň si do série:

Doplň si do série:

318,-
Tvá cena

199,-
Tvá cena



TIP KNÍŽAT

249,-
Tvá cena

Pozor: vychází  11. 11. 2020
9

219,-
Tvá cena

Tohle jsou ty nejvíc neuvěřitelné a nejbláznivější 
příběhy, jaké se kdy na světě staly. A možná nesta-
ly. A možná jsem si je sám vymyslel, protože jsem 
strašný pohádkář, vymýšleč a sedmilhář. Každopád-
ně většina z toho, co vám povím, je pravda. Tedy 
skoro pravda. Ale skoro pravda je téměř úplná prav-
da, tak se v tom radši nebudeme moc šťourat 
a půjdeme rovnou na to! Už jste slyšeli o psovi, který 
se stal ředitelem školy? O šestiletém prezidentovi, 
který zavedl spoustu praštěných zákonů a nařízení? 
O tom, jak se Bedřich Smraďoch stal papouškem?  
O Marcelovi, který se vůbec nikomu a ničemu 
nevyhýbal, až obešel úplně celou zeměkouli? Nebo 
o tom, jak křeček vyhrál mistrovství v boxu? Že ne? 
Tak poslouchejte!

Formát 150 × 210 mm | Pevná vazba | 152 stran
Běžná cena 279 Kč | Věk 7+

NEUVĚŘITELNĚ ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY
Lukáš Pavlásek

NEUVĚŘITELNĚ ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY 
- AUDIOKNIHA
Běžná cena 299 Kč

Čte Lukáš Pavlásek

„Tuhle knížku si určitě přečti, protože kdo si ji nepřečte, je srábek a poseroutka, což ty rozhodně 
nejsi. A ta knížka tě tak moc pobaví, že budeš mezi kamarády za největšího machra, když jim 

budeš vyprávět, jaké šílenosti a srandy ses v ní dočetl. Rozesměješ a zaujmeš všechny spolužáky. 
A staneš se králem školy!“

LUKÁŠ PAVLÁSEK



A jsou zpět! Protože od rozdělané práce se neod-
chází. A od té podivné už vůbec ne. Když H, spo-
lupracovník Jacobova dědečka Abea Portmana, 
umíral, pověřil Jacoba úkolem – dopravit nově 
kontaktovanou členku rodiny podivných Noor 
Pradeshovou do bezpečí, které jí poskytne tajná 
agentka V. Svěřil mu i to, že Noor se týká prastaré 
proroctví o sedmi emancipátorech, kteří zachrání 
svět podivných před hrozící apokalypsou. Pokud se 
podaří zachránit Noor Pradeshovou, zachrání tím i 
svět podivných. O jeho zkázu neusiluje nikdo jiný 
víc než stvůry. A ačkoliv při zkáze Knihovny duší 
velká většina z nich zemřela, ty nejhorší z nich 
přežily. 

Formát 124 × 200 mm | Pevná vazba | 344 stran 
Běžná cena 348 Kč | Věk 12+

SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ - PTAČÍ SNĚM
Ransom Riggs

10 DOBRODRUŽSTVÍ

278,-
Tvá cena

PODCAST A VIDEA

PŘEHRÁT na
www.linkabezpeci.cz

Jak nastavit pravidla používání mobilního telefonu?
Psycholog a psychiatr = kdo je kdo?

Sebepoškozování.



DOBRODRUŽSTVÍ

Sofii se na letním táboře ohromně líbí – až na všech-
nu tu havěť. Chvíle ve stanu s tiplicí je pro ni ho-
tová hrůza a při pohledu na pavouka piští. Připadá 
si tak trapně! Pak ji ale tajemný kompas přenese 
do rozpálené pouště, kde na ni čeká její zkušený 
průvodce Bear Grylls. Spolu musejí za žhavého vedra 
putovat, aby našli vodu a překonali nebezpečí číha-
jící v dunách… Najde Sofie dost odvahy k přežití? 
Postaví se tváří v tvář svému strachu a podaří se jí 
vrátit se ke kamarádům?

On je plachý, ona podnikavá, on obrovský a těžko-
pádný, ona drobná a mrštná. Seznamte se se 
zubrem Kubou a veverkou Julčou, dvěma kamarády 
z Bělověžského pralesa. Právě dostali tajemný dopis 
z Ameriky a vyrážejí na velkou výpravu do divoké 
přírody. Procestují osm výjimečných národních 
parků v nejrůznějších koutech naší planety. Od 
amerického Yellowstonu přes národní park Sever-
ovýchodní Grónsko po indonéský národní park 
Komodo. 

Formát 125 × 200 mm | Pevná vazba | 128 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 7+

Formát 280 × 378 mm | Pevná vazba | 124 stran
Běžná cena 599 Kč | Věk 6+

BEAR GRYLLS 2: 
DOBRODRUŽSTVÍ V POUŠTI
Bear Grylls

CESTA DO DIVOČINY - ZA ZVÍŘATY 
NÁRODNÍCH PARKŮ SVĚTA
Mizielinski Daniel, Mizielinski Aleksandra

Pozor: vychází 18. 11. 2020
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159,-
Tvá cena

479,-
Tvá cena



KLASIKA12 Nesmrtelný pirátský příběh

239,-
Tvá cena

Knížka představuje antologii slavných dobrodružných
ných příběhů klasické světové literatury, od Jacka 
Londona a jeho Lásky k životu, v níž autor popisuje 
příběh zlatokopa, bojujícího o život s hladem a nebez-
pečími drsného kanadského Severu, přes Chaloupku 
strýčka Toma americké spisovatelky Harriet Beecher 
Stoweové, která výrazně ovlivnila anglosaský svět 
v boji proti otroctví, až k notoricky známému příběhu 
osamělého trosečníka Robinsona Crusoea. 

Dobrodružný příběh malého Jima Hawkinse 
a jeho druhů, kteří se vydali najít proslulý poklad 
krvežíznivého pirátského kapitána, vychází v kla-
sickém překladu a je doprovázený ilustracemi jed-
noho z nejslavnějších českých ilustrátorů Zdeňka 
Buriana.

Formát 160 × 240 mm | Pevná vazba | 296 stran 
Běžná cena 399 Kč | Věk 10+

Formát 160 × 240 mm | Pevná vazba | 176 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 10+

VELKÁ KNIHA SLAVNÝCH  
DOBRODRUŽNÝCH PŘÍBĚHŮ
Jack London, Jules Verne,  
Daniel Defoe, Karel May a kol.

OSTROV POKLADŮ
Robert Louis Stevenson 

319,-
Tvá cena

Ilustrace: Zdeněk Burian



KLASIKA

V dalších dobrodružstvích se sympatický všeuměl Ferda po 
ztroskotání lodi vrací do rodného mraveniště. Okamžitě se tam vrhá 
do vymýšlení všelijakých zlepšováků, ať už při lovu divokých mšic, 
nebo čištění chodeb. Ale ouha, mraveniště přepadnou cizí loupežní 
mravenci! Naštěstí se všechno brzy vysvětlí a příběh končí hromad-
nou svatbou.

Poznej svoje hrdiny z řeckých bájí – mocné bohy, neohrožené bo-
jovníky, odvážné krásky – a prožij s nimi příběhy, o kterých se vy-
práví už celá staletí. Vydej se s Odysseem na moře nebo s Orfeem 
do podsvětí, bojuj o zlaté rouno, vyleť s Ikarem až do oblak, seznam 
s nejrůznějšími příšerami a podivuhodnými tvory!

Formát 160 × 233 mm | Pevná vazba | 80 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

Formát 210 × 273 mm | Pevná vazba | 248 stran
Běžná cena 399 Kč | Věk 9+

FERDA V MRAVENIŠTI
Ondřej Sekora

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
Eduard Petiška

159,-
Tvá cena

319,-
Tvá cena

Pozor: vychází  30. 11. 2020
Nesmrtelný pirátský příběh 13

179,-
Tvá cena

Ferda Mravenec se řadí mezi nejoblíbenější postavičky české li-
teratury pro děti. Jen těžko uvěříme, že je mu víc než 85 let. Ale je 
to tak -„narodil se” roku 1935. U jeho kolébky stál známý ilustrátor,
karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora (1899–1967). Kniha Ferda
cvičí mraveniště, která se vrací ke svým malým čtenářům, 
vznikla o dvanáct let později. Autor - původním povoláním 
sportovní redaktor - v ní nezapřel, že má sportovního ducha  
a smysl pro humor i pro fair play.

Formát 160 × 233 mm | Pevná vazba | 144 stran
Běžná cena 229 Kč | Věk 6+

FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ
Ondřej Sekora



14
Pro milovníky vesmíru a napětí!

Nejnovější názory na černé díry!

VESMÍR

279,-
Tvá cena

279,-
Tvá cena

Jirka a jeho nejlepší kamarádka Anička jsou vybráni do vesmírného 
programu na Marsu. Všechny jejich sny se právě splnily. Ve vesmírném 
táboře zažívají neuvěřitelná dobrodružství, poznávají nové přátele 
a odhalují děsivá tajemství.

Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka 
seznámí se svými sousedy – Aničkou a jejím otcem Erikem, který se 
zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Ko-
smo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho kamarády na jakékoli místo ve 
vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný – a Erik s Jirkou se tím 
dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic nebez-
pečnějšího než černá díra… 

Více než 800 úchvatných ilustrací spolu s názornými popisky přenese 
děti do hlubin vesmíru. Poznají historii letů do vesmíru, dozvědí se 
nejnovější skutečnosti o vesmírných výpravách a orbitálních stani-
cích i o úžasných možnostech budoucích misí. Detailně prozkoumají 
Sluneční soustavu a vesmír, který ji obklopuje, objeví super rychlé 
komety, extrémní teploty i bouře, které zuří po celá staletí. Dozvědí 
se, jaké to je, být astronautem, vydat se na procházku do kosmu ane-
bo třeba chovat zvíře na palubě kosmické lodi!

Formát 153 × 216 mm | Pevná vazba | 320 stran
Běžná cena 359 Kč | Věk 8+

Formát 153 × 216 mm | Pevná vazba | 336 stran
Běžná cena 359 Kč | Věk 8+

Formát 223 × 283 mm | Pevná vazba | 256 stran
Běžná cena 499 Kč | Věk 10+

JIRKA A MODRÝ MĚSÍC
Lucy a Stephen Hawkingovi

JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU
Lucy a Stephen Hawkingovi

VESMÍR. DĚTSKÁ OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE

249,-
Tvá cena

Doplň si do série:

STEPHEN 
HAWKING



PRO DÍVKY

179,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

Pozor: vychází  4. 12. 2020
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Celé osazenstvo Čarokrásného knihkupectví se chystá na Vánoce! 
Ani Klárka se svátků nemůže dočkat: na návštěvu má totiž přijet 
její nejlepší kamarádka Lenka. Když se ale dozví, že paní Sovová 
bude trávit Štědrý den úplně sama, ani na chvilku nezaváhá. Musí 
pro ni připravit obrovské vánoční překvapení! Snídaně na saních, 
rozzářený vánoční trh, taška plná knih…

Formát 145 × 206 mm | Pevná vazba | 168 stran
Běžná cena 229 Kč | Věk 8+

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ 5: 
VÁNOCE S PANÍ SOVOVOU
Katja Frixeová

Pes a kocour pod jednou střechou? Ani náhodou! Mluvící kocour 
Paulo z Panamy je pěkně zaskočený, když se jednoho dne na stat-
ku Štístko objeví starý zraněný pes. Florentýna ho našla cestou ze 
školy a dělá si o něj starosti. Ubohý vyhladovělý vlčák? „Kdepak, je 
to zákeřný vlk!” varuje Paulo svoji Florentýnku, ale ona mu nevěří. 
Když údajný pes později beze stopy zmizí, vydá se ho Florentýna 
navzdory velkému nebezpečí hledat.

Pepina jde vyvenčit pejska a v odlehlejší části parku narazí na pána, 
který se chová velice podivně. Asi by to měla někomu říct, jenže co-
pak tohle se dá vyprávět? Vždyť by jí to nikdo nevěřil. Navíc by to 
ani říct nedokázala, protože jakmile si na toho chlápka vzpomene, 
hrůzou se jí sevře krk. Nakonec se Pepina přece jen svěří kamarádům 
a s překvapením zjišťuje, že není jediná, kdo něco podobného zažil. 
Postupně se dozvídá, jaká různá nebezpečí mohou děti potkat.

Formát 145 × 206 mm | Pevná vazba | 120 stran 
Běžná cena  199 Kč | Věk 8+

Formát 150 × 180 mm | Pevná  vazba | 80 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 7+

BÁJEČNÁ FLORENTÝNA 3: PO STOPÁCH VLKA
Antje Szillatová

HELE, ŘEKNI TO!
Michaela Krýslová

159,-
Tvá cena

179,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

ČAROKRÁSNÉ KNIHKUPECTVÍ: 
DIVOKÝ ČTYŘLÍSTEK
Běžná cena 229 Kč

BÁJEČNÁ FLORENTÝNA: 
ZÁHADNÝ PONÍK
Běžná cena 199 Kč

Doplň si do série:

Doplň si do série:



Seznamte se s Vodopádem. Před páníčkem se tváří 
jako roztomilý retrívr, sotva ale za Vláďou zaklapnou 
dveře, stává se z něj neohrožený psí agent a vůdce 
psího komanda. Z tajné základny se špičkovým vy-
bavením řídí záchranné operace. A v té nejnovější 
misi jde opravdu o hodně – záhadný pes jménem Brut 
má v úmyslu s pomocí mocného artefaktu ovládnout 
celé lidstvo a předat moc do rukou zvířat. To ale Vo-
dopád nemůže dopustit! Podaří se mu spolu s chr-
tem Skippym, věčně hladovým Hugem, hackerkou 
Chloe a kocourem Klavírem zatnout Brutovi tipec?  
To se dozvíte, když na chvíli zvednete oči od videí 
a přečtete si příběh od slavného youtubera Vládi 
Kadlece! Je tak napínavý a vtipný, že ho nebudete 
chtít dát z ruky.

VODOPÁD
Vláďa Kadlec

Formát 140 × 200 | Pevná vazba | 128 stran 
Běžná cena 279 Kč | Věk 8+

TIP KNÍŽAT16
Nejslavnější český pes 

zachraňuje svět!

219,-
Tvá cena

„I ty, Brute!“



1. Jaké zvíře je pověstným soupeřem psů?
2. Proud vody padající z výšky přes skalní stěnu:
3. Člověk do všeho strká nos. A pes?
4. Pásek kolem krku (ten Vodopádův je napojený na počítač Psiri):
5. Japonská mafie (tohle je oříšek, zkuste se poradit s dospělákem):
6. Vodopád je retrívr. Jaká je barva jeho srsti 
    (název psího plemena i vzácný kov)?
7. Hudební nástroj s klávesami:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SOUTĚŽ
Vyhraj 

plyšového
 Vodopáda!

17

Řešení tajenky nám zašlete do 30. listopadu 2020 na e-mailovou adresu info@knizata.cz nebo 
na korespondenční adresu Knížata, Euromedia Group a. s., Nádražní  896/30, Praha 5, 150 00. 

Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce a ti obdrží plyšového Vodopáda a knihu.

Jedním z hrdinů knihy Vodopád je kocour s podivným jménem Klavír. Klavír je 
nasazen jako tajný agent kočičí policie v podzemní zločinecké organizaci. 

V tajence se dozvíš její jméno:
Jako nápověda ti poslouží volně rozházené obrázky



PRO TVOŘIVÉ18

24 kouzelných stran pro adventní čas. Odstraňujte 
přiloženým škrabátkem černou vrstvu a objevujte 
nádherné vánoční motivy. Navíc v knize najdete 
milé vánoční příběhy, recepty na cukroví, koledy, 

omalovánky i návod na výrobu ozdob na stromeček.

Set se čtyřmi barevnými fixy, zlatým zvýrazňovačem 
a fixem s glitry nabízí okouzlující zážitek pro 

všechny děti, které se těší na Vánoce. Omalovánky 
obsahují přes 30 krásných obrázků inspirovaných 

magickou atmosférou vánočních svátků.

Kniha vhodná pro malé školáky představuje
přírodu ve všech jejích podobách v průběhu

čtyř ročních období. Dělá to nejen zasvěcenými
a poetickými texty, ale zejména půvabnými

kolážemi, k nimž dodala materiál sama příroda.

Připravte se na sovy, kouzelné hůlky a klikaté uličky: 
fantastická vyškrabávací kniha je tu! Tmavé stránky 
čekají, až je díky přiloženému škrabátku přeměníte 

do barevných obrázků plných magie! Čáry máry! 
A už vyškrabáváte kouzelné třpytivé motivy.

Formát 210  × 260 mm | Měkká vazba | 28 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 5+

Formát 210 × 260 mm | Měkká vazba | 50 stran
Běžná cena 279 Kč  | Věk 6+

NEOBYČEJNÉ OMALOVÁNKY: 
VÁNOCE A JEJICH KOUZLO

ROK V PŘÍRODĚ - ZVÍŘATA 
A ROSTLINY OD JARA DO ZIMY

Helen Ahpornsiri

VELKÝ VYŠKRABÁVACÍ 
ADVENTNÍ KALENDÁŘ

219,-
Tvá cena

Formát 210 × 275 mm | Měkká vazba | 70 stran
Běžná cena 299 Kč | Věk 6+

Formát 189 × 246 mm | Pevná vazba | 64 stran
Běžná cena 299 Kč | Věk 6+

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY PRO DĚTI:  
HARRY POTTER

www.knizata.cz

159,-
Tvá cena

239,-
Tvá cena

99,-
Tvá cena



PRO TVOŘIVÉ

edice Maluj si a hraj si

www.knizata.cz
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Rozvíjejte u dětí jejich logické myšlení, schopnost
strategie i rychlého rozhodování. A to vše zábavnou
 formou! Kniha obsahuje osm herních polí a pevné

 žetony a kartičky, ty si stačí vylámat a můžete začít
hrát! Během her zažijete mnoho zábavy ale dozvíte

 se také různé zajímavosti z oblasti vesmíru
matematiky či geologie.

Tato knížka je plná rozkošných štěňátek, načech-
raných kuřátek a skvělých, zábavných aktivit. Najdi
 cestu bludištěm, vylušti zašifrované zprávy a vyřeš 
zapeklité hádanky – to všechno ve společnosti těch
nejroztomilejších zvířecích mazlíčků! Připrav si tuž-

ku a pastelky a pusť se do toho!

Vydej se na dobrodružnou cestu kolem svě-
ta – po stopách objevitelů, kteří tady byli před 
námi. Sestav figurky a hrací kostku, které jsou 
součástí knihy, a můžeš se pustit do hry. Vyzvi 
své kamarády nebo rodiče a užijte si společně 

dlouhé hodiny dobrodružství a zábavy. 

Pomoz jednorožci dostat se skrz začarované
bludiště, poraď víle, kterou kouzelnou hůlku si má 
vybrat, a rozšifruj tajnou zprávu od mořské panny. 
V pracovním sešitě najdeš spoustu hádanek, do-

plňovaček  a omalovánek, které jsou pro fanouška 
jednorožců tím nejkrásnějším splněným přáním!

Formát 270 × 360 mm | Leporelo | 22 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 5+

Formát 230 × 260 mm | Měkká vazba | 96 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

Formát 270 × 360 mm | Leporelo | 22 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 5+

Formát 230 × 260 mm | Měkká vazba | 96 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

VELKÁ KNIHA HER PRO DĚTI

ROZTOMILÁ MLÁĎÁTKA
Sam Williams

VELKÁ KNIHA HER PRO MALÉ BADATELE

KOUZELNÝ SVĚT JEDNOROŽCŮ
Sam Lomanová

239,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

239,-
Tvá cena
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Co všechno se děje, když večer usneme ve svých 
postýlkách? Zdá se, že svět se zastavil, ale noc ve
 skutečnosti skrývá bezpočet tajemství. Zatímco
většina z nás odpočívá, lékaři, hasiči a záchranáři
drží pohotovost, pekaři pilně připravují pečivo na

další den. Čilý ruch panuje také pod zemí – v dolech,
a dokonce i v metru. A ani příroda nezahálí.

Marek nosí kouzelné brýle,kterými vidí sklenici vždy-
cky z půlky plnou. Lukáš zase není z těch, kdo nedo-
tahují věci do konce. Když je třeba, zdolá hory, i kdy-

by sahaly třeba až do oblak. Když Noru čeká něco
nepříjemného, zhluboka se nadechne a statečně vy-

kročí vstříc nástrahám. Optimismus, vytrvalost,
odvaha. Všichni máme nějakou neuvěřitelnou 

superschopnost. Jaká je ta tvoje?

Tento zábavný průvodce chemickými prvky
je doslova nabitý fakty o částicích. Věděl/a 
jsi, že diamanty a uhlí jsou ve své podstatě

to samé? Nebo že smrtící přísada, která se používá
k výrobě nejnebezpečnější zbraně v historii lidstva,

se nachází i v obyčejné láhvi balené vody? Absolutně
všechno ve vesmíru je vytvořeno z 92 částic.

V této knize ti kočičí průvodce Felix odhalí 
krásy a divy nočního nebe. Naučí tě rozeznávat 

souhvězdí, ukáže vzdálené galaxie, dozvíš 
se, jak vzniká polární záře, a dokážeš 

rozeznávat fáze Měsíce. Lepší úvod do světa 
amatérského hvězdářství si nemůžeš přát! 

Formát 240 × 300 mm | Pevná vazba | 64 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 6+

Formát 225 × 290 mm | Pevná vazba | 64 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 7+

Formát 223 × 284 mm | Pevná vazba | 48 stran 
Běžná cena 259 Kč | Věk 5+

Formát 225 × 290 mm | Pevná vazba | 64 stran 
Běžná cena 279 Kč | Věk 7+

VELKÁ KNIHA SUPERSCHOPNOSTÍ
Susanna Isernová

ATOM V KUPCE SENA
Mike Barfield

POTMĚ ANEB CO SE DĚJE V NOCI
Monika Utnik-Strugała

KOČIČÍ PRŮVODCE NOČNÍ OBLOHOU
–POZORUJ HVĚZDY S KOCOUREM FELIXEM

Stuart Atkinson

199,-
Tvá cena

219,-
Tvá cena

239,-
Tvá cena

239,-
Tvá cena
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Připravte se na sovy, kouzelné hůlky a klikaté uličky: 
fantastická vyškrabávací kniha je tu! Tmavé stránky 
čekají, až je díky přiloženému škrabátku přeměníte 

do barevných obrázků plných magie! Čáry máry!  
A už vyškrabáváte kouzelné třpytivé motivy. Objevte 

dobrodružné scény, vyčarujte vlastní postavy do 
prázdných stran a vytvořte si podle návodů jed-

Oceněno Zlatou stuhou 
za překlad!



LESNÍ MATEMATIKA

POHÁDKY

21

V pohádkách rozfoukaných po celém kraji se čtenáři seznámí 
nejen s devíti zajímavými řemesly a moudrými pořekadly, ale 
prožijí i mnoho legrace a veselých dobrodružství. Potkají se třeba 
s plotnou Etnou, švíckem Štískem, hadicí Alicí, čepičkou Pepičkou 
a dalšími tajemnými postavičkami, které v noci pomáhají lidem 
splnit, co nestihli, pokazili nebo zapomněli udělat. Každá pohádka 
je doplněna zábavnými otázkami a úkoly.

Kdo se bojí matiky, musí do lesa! Knížka o matematice by byla 
pěkná nuda… kdyby ovšem nebyla tak zábavná! Vždyť s čísly, 
pravidly, rytmy i geometrickými tvary se setkáváš na každém kro-
ku. A proto vítej na hodině lesní matematiky. Zažiješ početná do-
brodružství i spoustu legrace, prolezeš korunami stromů, postavíš 
hrad, dokonce překonáš rozvodněný potok. Můžeme začít?

V barevně ilustrované knížce na děti čekají nejznámější lidová 
říkadla: třeba Šiju boty, Paci, paci, Vařila myšička kašičku, Byl 
jeden domeček, Šel Janeček na kopeček, Oženil se mraveneček. 
Nejmenší čtenáři a jejich rodiče a prarodiče tu naleznou i písničky 
a jednoduché pohádky, jako je ta O Budulínkovi nebo O kůzlát-
kách. Kniha je určena k prohlížení, předčítání, k nácviku správné 
výslovnosti a recitace i k prvnímu samostatnému čtení.

Formát 200 × 290 mm | Měkká vazba 
96 stran | Běžná cena 199 Kč | Věk 5+

Formát 235 × 235 mm | Pevná vazba 
88 stran | Běžná cena 349 Kč | Věk 5+

Formát 185 × 240 mm | Pevná vazba 
104 stran | Běžná cena 199 Kč | Věk 4+ 

ČESKÁ ŘÍKADLA, PÍSNIČKY
A POHÁDKY
Milada Motlová

ZTRACENÉ POHÁDKY
Eva Bešťáková

JEDNA DVĚ V LESE 
- ZÁKLADY MATEMATIKY LEVOU ZADNÍ
Jana Kloučková Kudrnová, Petra Tomášková

159,-
Tvá cena

169,-
Tvá cena

279,-
Tvá cena



DANNY, MISTR SVĚTA
Běžná cena 249 Kč

Doplň si do série:

199,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

159,-
Tvá cena

Billy sní o tom, že promění kouzelný starý dům  
v překrásný obchod s cukrovinkami. Bude až po 
strop naplněný pralinkami, karamelkami, len-
tilkami, žvýkačkami, lízátky a spoustou dalších 
skvělých dobrot. Ale jak, když se mu do něj nastěho-
vali žirafa, pelikán a opice a zřídili si v něm BČO? 
Bezžebříkové čistění oken! 

Formát 196 × 255 mm | Pevná vazba | 40 stran 
Běžná cena 199 Kč | Věk 6+

ŽIRAFA, PELLY A JÁ
Roald Dahl

„Co je asi za sluníčkem, měsícem a hvězdami?“ Ptá 
se malá Klárka sama sebe neustále. Jednoho dne 
se za jejím oknem objeví létající velryba a vezme 
Klárku na fantastickou cestu. Společně proplouvají 
oblohou a přibližují se velkým životním otázkám.

Formát 244 × 246 mm | Pevná vazba | 32 stran
Běžná cena 199 Kč | Věk 3+

KLÁRKA A LÉTAJÍCÍ VELRYBA
Rebecca Guggerová
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22 Jak má dát Billy své sny do parády?  
Jedině se zvířecími kamarády!

Fantastická cesta 

hvězdnou oblohou

TIP KNÍŽAT



PŘÍBĚH UKRYTÝ V NOTÁCH: 
ČTVERO ROČNÍCH DOB 
V JEDINÉM DNI
Běžná cena 399 Kč

Doplň si do série:

299,-
Tvá cena

PRO NEJMENŠÍ 23

Vánoční příběh v klasickém baletním zpracování o pohádkovém 
štědrovečerním snu a dobrodružstvích v Království cukrovinek 
okouzluje děti na celém světě již více než jedno století. Setkáš 
se v něm s malou Klárkou a jejím strýčkem, s kouzelnou loutkou 
Louskáčkem, Myším králem či Královnou cukrovinek, a především 
s nádhernými melodiemi! 

Formát 304 × 265 mm | Pevná vazba 
24 stran | Běžná cena 399 Kč | Věk 3+ 

PŘÍBĚH UKRYTÝ V NOTÁCH: 
LOUSKÁČEK

299,-
Tvá cena

S kouzelnou melodií do Království 
cukrovinek…

Knížka říkanek pro ty úplně nejmenší děti, jejich maminky, tatínky 
a starší sourozence. Básník Robin Král a ilustrátorka Tereza Šedivá 
vytvořili veselého veršovaného průvodce nejranějším dětstvím od 
přebalování, kojení, koupání, usínání až po první krůčky a důležité 
dětské otázky, jako zda kamínky jsou, nebo nejsou vhodné k jíd-
lu. Verše často vycházejí z dětských citoslovcí a představují svět 
očima dětí.

Velké leporelo o povoláních s krásnými ilustracemi je jako stvořené 
pro nejmenší děti, které jistě napadá, čím budou, až vyrostou. Je 
přece tolik různých povolání – doktorka, cukrář, kadeřnice, hasič, 
zdravotní sestřička, popelář a spousta dalších. Každý si vybere. 
Co každá profese obnáší, najdou děti na bohatě ilustrovaných 
stránkách plných drobných detailů a také otázek a her na rozvoj 
logiky. 

Formát 180 × 200 mm | Leporelo | 26 stran 
Běžná cena 299 Kč | Věk 0+

Formát 255 × 360 mm | Leporelo | 10 stran 
Běžná cena 159 Kč | Věk 3+

JEJE JEJE JEJE, NĚCO SE MI DĚJE!
Robin Král

ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?
Anne Suessová

239,-
Tvá cena

129,-
Tvá cena



MALÝ PRINC

399,-
Tvá cena

Čtou Vojtěch Dyk 

a Tatiana Dyková (rozená Vilhelmová)

 Nový překlad Jiřího Pelána
 oceněn Zlatou stuhou!
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Nesmrtelný příběh havarovaného letce a malého 
prince, plný fantazie a neopakovatelné, jímavé at-
mosféry, znovu ožívá, tentokrát v luxusním vydání 
a v novém překladu Jiřího Pelána. Kniha obsahuje 
také dárkovou kartičku pro štěstí.

Formát 230 × 260 mm | Pevná vazba | 112 stran 
Běžná cena 499 Kč | Věk 7+

MALÝ PRINC – LUXUSNÍ VYDÁNÍ
Antoine de Saint-Exupéry

MALÝ PRINC –LUXUSNÍ VYDÁNÍ
AUDIOKNIHA
Antoine de Saint-Exupéry

Běžná cena 299 Kč

249,-
Tvá cena

Fantastická cesta 

hvězdnou oblohou
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Čte Klára Sedláčková-Oltová

STELA

199,-
Tvá cena

199,-
Tvá cena

199,-
Tvá cena

Budu vám vyprávět příběh, který vás zavede přes nejroz-
bouřenější moře až na kontinent, který nikomu nepatří. 
Ocitnete se na opačném konci světa, kde vás z ne-
konečných ledových plání začnou pálit oči a kde po-
chopíte, že příroda má vše dobře vymyšlené. Jmenuju 
se Stela, je mi už jedenáct a moje dobrodružství jenom 
tak nekončí. To, že můj táta je mašér a na Aljašce si splnil 
svůj dávný sen, už nejspíš víte. Je však načase vzít vás 
zpátky do Osmihorek a vypovědět vám příběh dalšího 
člena mojí rodiny. 

Toto je příběh desetitelé Stely a jednoho velkého psího 
závodu, který její rodinu zavede z Osmihorek až na Aljaš-
ku. Stela žije s tátou a dědou Baltazarem v horách, a i když
je velkou obdivovatelkou Jacka Londona, netuší, že se 
do krajiny zlaté horečky sama brzy podívá. Její tatínek je 
totiž mašér a se svým spřežením se rozhodne pokořit tu 
nejnebezpečnější závodní trať na světě.

Formát 200 × 210 mm | Pevná vazba | 96 stran
Běžná cena 259 Kč | Věk 7+

Formát 200 × 210 mm | Pevná vazba | 96 stran
Běžná cena 259 Kč | Věk 7+

STELA V ZEMI TUČŇÁKŮ
Tereza Pařízková 

STELA A 16 HUSKYŮ
Tereza Pařízková

25

PŘIPRAVUJEM
E

Doplň si do série:

STELA A 16 HUSKYŮ + STELA V ZEMI TUČŇÁKŮ 
- AUDIOKNIHA
Běžná cena 259 Kč



ČESKÝ JAZYK:
PŘÍDAVNÁ

JMÉNA

TIP KNÍŽAT

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za 
svým a někdy za odvahu zaplatily cenu nejvyšší. 
Ale svým příběhem inspirovaly tisíce a miliony 
dalších žen, které dnes díky nim mohou žít svo-
bodně a podle svých představ. Strhující vyprávění 
o šedesáti výjimečných a leckdy zapomenutých 
hrdinkách z české kotliny od těch nejdávnějších 
dob až po současnost doprovází originální por-
tréty od studentů plzeňské „Sutnarky“, textové 
medailony Kateřiny Tučkové a historické vstupy 
Renáty Fučíkové, které ukazují, jak se žilo ženám 
v různých obdobích dějin.

Formát 235 × 255 mm | Pevná vazba | 168 stran
Běžná cena 359 Kč | Věk 12+

HRDINKY. PŘÍBĚHY VÝZNAMNÝCH 
ČESKÝCH ŽEN
Kateřina Tučková, Renáta Fučíková a kol.

279,-
Tvá cena

26 Unikátní portréty 
od studentů Sutnarky

Příběhy šedesáti českých žen,
které se nebály svobody



YOUNG ADULT

Amber žije jen s mámou, a aby tohle soužití přežila, vytvořila si 
seznam pravidel, na která nedá dopustit. Její máma totiž často 
střídá partnery a s každým se po chvíli rozejde. Tím nejdůležitěj-
ším z Ambeřiných pravidel tedy je – nikdy si k máminým obje-
vům ani jejich příbuzným nevytvořit žádný vztah. Jenže pak se 
nastěhují ke Kevinovi, máminu aktuálnímu příteli, a dodržovat 
nastavená pravidla přestává být tak jednoduché. Kevinova dcera 
Cammie se s Amber snaží skamarádit a Cammiin nejlepší přítel 
Jordan – školní basketbalová hvězda – s nimi tráví až příliš času…

Dvanáct sester, které stíhá kletba. Annaleigh žije se svými 
sestrami, otcem a nevlastní matkou na panství Highmoor. 
Dřív bylo sester dvanáct, čtyři z nich však potkal tragický 
osud. Jedna smrt byla nešťastnější než druhá – smrtelný pád, 
utonutí, epidemie moru... V okolních vesnicích se vypráví, že 
rodina je prokletá a smrt mladých dívek mají na svědomí 
znepřátelení bohové. Annaleigh těmto pomluvám nevěří, 
stejně tak si ale nemyslí, že by šlo o tragické nehody. 

Hororový gamebook od známé youtuberky ANDY. Budeš 
tvůrcem svého příběhu. Sám si zvolíš svou cestu, sám se rozhod-
neš, kudy a kam se vydáš. Tento příběh může mít jedenáct 
možných konců. Budeš si umět správně vybrat, abys přežil/a?

Formát 125 × 200 mm | Měkká vazba | 280 stran
Běžná cena 279 Kč | Věk 12+

Formát 125 × 200 mm | Měkká vazba | 400 stran
Běžná cena 379 Kč | Věk 14+

PRAVIDLA SE MAJÍ PORUŠOVAT
Natalie Williamsonová

NEJHORŠÍ VEČÍREK TVÉHO ŽIVOTA
Andy Rowski 

DŮM SOLI A SMUTKU
Erin A. Craigová

299,-
Tvá cena

350,-
Tvá cena

Formát 125 × 200 mm | Pevná vazba | 320 stran 
Běžná cena 438 Kč | Věk 13+

219,-
Tvá cena

Formát 235 × 255 mm | Pevná vazba | 168 stran
Běžná cena 359 Kč | Věk 12+

HRDINKY. PŘÍBĚHY VÝZNAMNÝCH 
ČESKÝCH ŽEN
Kateřina Tučková, Renáta Fučíková a kol.

Unikátní portréty 
od studentů Sutnarky
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TESLA
Richard Gunderman

PRO DOSPĚLÁKY28

Čínská malba, která přetrvala a rozvíjela se v mnoha érách, má obrovský 
kulturní význam. S pomocí této knihy nejen objevíte, co znamenají různé 
tradiční motivy, ale také ovládnete techniky a metody čínské malby. 

Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších 
pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žád-
ná výkladová mluvnice ani slovník – je určena všem, ať žákům druhého 
stupně základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo těm, kteří 
nechtějí chybovat a stále hledají lásku k naší mateřštině. 

Nikola Tesla patří mezi nejslavnější fyziky všech dob. V knize je shrnut 
jeho život, ale i ukázky z jeho soukromých deníků a poznámek. Publikace 
obsahuje fotografie ze soukromého rodinného archivu.

Formát 145 × 205 mm | Měkká vazba | 160 stran | Běžná cena 259 Kč

Formát 185 × 237 mm | Pevná vazba | 160 stran | Běžná cena 399 Kč

319,-
Tvá cena

319,-
Tvá cena

Britský teoretický fyzik Stephen Hawking patří mezi největší osobnos-
ti vědy moderních dějin. Jeho příběh je velmi inspirativní. Nepoddal se 
těžkému onemocnění, ale místo toho pracoval na základních zákonech 
fungování vesmíru. Kniha se nezaobírá jen jeho cestou k takřka dvěma 
stům odborných děl, ale sleduje také jeho soukromý život.

Formát 185 × 237 mm | Pevná vazba | 160 stran | Běžná cena 399 Kč

Formát 185 × 260 mm | Měkká vazba | 236 stran | Běžná cena 399 Kč

ČÍNSKÁ MALBA ŠTĚTCEM
Mei Ruo

100 PERLIČEK PRO (NE)MILOVNÍKY ČEŠTINY
Červená propiska

HAWKING
Joel Levy

319,-
Tvá cena

199,-
Tvá cena



OBJEDNÁVKAOBJEDNÁVKA

JAK SI U NÁS V KNÍŽATECH OBJEDNAT?

1.   Označ vybrané knihy v objednávce.
2.   Vyplň ji čitelně.
3.   Dej ji podepsat rodičům.
4.   Odevzdej objednávku ve škole paní učitelce.
5.   Objednané knihy dostaneš u paní učitelky. 

OBJEDNÁVÁM ZÁVAZNĚ Z KATALOGU KNÍŽAT OZNAČENÉ KNIHY.

Jméno, příjmení a třída:

Datum:   Podpis rodiče:

Zakoupením jakékoli knihy z katalogu 
 můžeš ovlivnit počet připsaných  

korunek pro svou školu! Hurá!

ZÍSKEJ KORUNKY

PRO ŠKOLU

Titul Ze 
str.

Tvá 
cena Ks

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny 28 119

Atom v kupce sena 20 219

Báječná Florentýna 3: 
Po stopách vlka

15 159

Báječná Florentýna: Záhadný poník 15 159

Bear Grylls 2: Dobrodružství v poušti 11 159

Cesta do divočiny 
Za zvířaty národních parků světa

11 479

Čarokrásné knihkupectví 5: 
Vánoce s paní Sovovou

15 179

Čarokrásné knihkupectví: 
Divoký čtyřlístek

15 179

Česká říkadla, písničky a pohádky 21 169

Čím budu, až vyrostu? 23 129

Čínská malba štětcem 28 319

Danny, mistr světa 22 199

Děsivé historky 3 8 199

Děti z naší vily 5 279

Dům soli a smutku 27 299

Emil a upíři 1-5 - audiokniha 5 239

Ferda cvičí mraveniště 13 179

Ferda v mraveništi 13 159

Hawking 28 319

Hele, řekni to! 15 159

HRDINKY. 
Příběhy významných českých žen

26 279

Chmatákovi a velká narozeninová 
loupež

6 159

Chmatákovi a zlatý diamant 6 159

Titul Ze 
str.

Tvá 
cena Ks

Jedna dvě v lese - Základy matematiky 
levou zadní

21 279

Jeje jeje jeje, něco se mi děje! 23 239

Jirka a modrý měsíc 14 279

Jirkův tajný klíč k vesmíru 14 279

Karlík se mění v T-Rexe 7 239

Karlík se mění ve slepici 7 199

Klárka a létající velryba 22 159

Kočičí průvodce noční oblohou 
Pozoruj hvězdy s kocourem Felixem!

20 239

Komplet Děsivé historky 1 
+ Děsivé historky 2

8 318

Kouzelný svět jednorožců 19 159

Malý princ – luxusní vydání 24 399

Malý princ – luxusní vydání 
- audiokniha

24 249

Nejhorší večírek tvého života 27 350

Neobyčejné omalovánky: 
VÁNOCE a jejich kouzlo

18 239

Neuvěřitelně šílené příběhy 9 219

Neuvěřitelně šílené příběhy - 
audiokniha

9 249

Ostrov pokladů 12 239

Potmě aneb Co se děje v noci 20 239

Pravidla se mají porušovat 27 219

Příběh ukrytý v notách: 
Čtvero ročních dob v jediném dni

23 299

Příběh ukrytý v notách: Louskáček 23 299

Psí poslání 3 199

Rok v přírodě - Zvířata a rostliny 
od jara do zimy

18 99

KNIHY KNIHY
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www.knizata.cz



Největší herní
 fenomén 

současnosti

DĚTSKÝ ČTENÁŘSKÝ KLUB

www.knizata.cz

FORTNITE LLAMA DRAMA 
LOOT PIŇATA 
Sada bsahuje exkluzivní figurku 10cm Rust Lord, 
4 back blings, 10 zbraní, 8 stavebních prvků,
sběratelskou brožuru.

599,-
Tvá cena

Titul Ze 
str.

Tvá 
cena Ks

Roztomilá mláďátka 19 159

Sirotčinec slečny Peregrinové 
Ptačí sněm

10 278

Staré řecké báje a pověsti 13 319

Stela a 16 huskyů 25 199

Stela a 16 huskyů
+Stela v zemi tučňáků - audiokniha

25 199

Stela v zemi tučňáků 25 199

Strašidelný krámek 
a příšerný lechtiprášek

6 159

Strašidelný krámek a ztracené zuby 6 159

Šelmy se plíží tmou, 
nikoho nečapnou!

5 159

Tady straší naši 4 179

Tesla 28 319

Třídní šašek 2: Na scénu! 8 199

Třídní šašek 3: Válka naschválů 8 199

Velká kniha her pro děti 19 239

Velká kniha her pro malé badatele 19 239

Velká kniha slavných 
dobrodružných příběhů

12 319

Velká kniha superschopností 20 199

Velký vyškrabávací adventní kalendář 18 219

Vesmír. Dětská obrazová 
encyklopedie

14 249

Vodopád 16 219

Vyškrabávací obrázky pro děti: 
Harry Potter

18 159

Ztracené pohádky 21 159

Zvířata a detektivové 7 179

Žirafa, Pelly a já 22 159

OBJEDNÁVKA

KNIHY
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Titul Ze 
str.

Tvá 
cena Ks

Deka v polštáři Koala 31 319

Deka v polštáři Kočka 31 319

Deka v polštáři Sněhuláci 31 319

Desítka Junior 32 579

Fortnite Llama drama loot piňata 30 599

Harry Potter 3D puzzle Bradavice 
Astronomie 181 dílků 32 799

Harry Potter 3D puzzle Příčná ulice 
4v1 - 181 dílků

32 539

Harry Potter Trivial pursuit CZ 32 309

Ledové království II 

Samolepky s vůní 500
31 199

Máme rádi Česko - vědomostní hra 32 579

Originální zápisník se squishy 

hračkou Jednorožec
31 239

Originální zápisník se squishy hračkou 

Srdce
31 239

Penál plyšový Jednorožec 31 169

Penál plyšový Ovečka 31 169

Penál plyšový Zajíček 31 169

DÁREČKY



RAINBOCORNS PLYŠOVÝ 
JEDNOROŽEC 

Zcela nová kolekce plyšáků přichází s překvapením ze
světa divokých zvířat. K dispozici je celkem 7 různých
zvířátek - tukan, zebra, žirafa,páv, slon, tygr a vzácný
třpytivý lenochod. Posbírej je všechny. Otevři vejce 
a najdi překvapení.

Běžná cena 899 Kč

31DÁREČKY

319,-
Tvá cena

DEKA V POLŠTÁŘI 
Rozměr polštáře  40 × 40 cm
Rozměr deky: 120 x 150 cm
Materiál 100% Polyester | Běžná cena 399 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Samolepky s vůní 500 ks
 + blok ke kreslení 
Děti si ze samolepek vytvářejí své vlastní příběhy 
nebo je mohou sbírat a měnit za jiné. Set obsahu-
je 500 různých druhů samolepek (voňavé samolep-
ky, puffy, papírové, laser atd.) a blok ke kreslení.

Běžná cena 249 Kč

ORIGINÁLNÍ ZÁPISNÍKY 
SE SQUISHY HRAČKOU 
Originální zápisník s měkkým 3D obrázkem
(lze mačkat) na lesklé PVC obálce. 
Obsahuje 80 listů (kombinace linka a čistý list).

Běžná cena 299 Kč

PENÁLY PLYŠOVÉ
Rozměr 22 x 11 x 5 cm | Materiál 100 % polyester

Běžná cena 199 Kč

169,-
Každý za

199,-
Tvá cena

799,-
Tvá cena

239,-
Každý za



579,-
Tvá cena

MÁME RÁDI ČESKO 
vědomostní hra 

Užijte si stejnou dávku napětí, jakou znají soutěží-
cí z televizního pořadu Máme rádi Česko. Vědo-
mostní hra na motivy populární TV soutěže proti 
sobě staví dva týmy, které poměřují své znalosti 
o naší vlasti. Cíl je jasný – získat co nejvíce bodů 
ve všech disciplínách.

Běžná cena 649 Kč

DESÍTKA JUNIOR 
Oblíbili jste si hru Desítka? Tentokrát se 
k vám dostává ve verzi speciálně určené pro 
hraní s mladšími hráči. Hra vychází z důvěrně 
známých principů a lze ji hrát zcela samo-
statně.

Běžná cena 649 Kč

HARRY POTTER 3D PUZZLE 
Detailní 3D puzzle pro všechny fanoušky 
magického kouzelnického světa Harryho.

BRADAVICE ASTRONOMIE 
181 DÍLKŮ 
Běžná cena 899 Kč

PŘÍČNÁ ULICE 4V1
181 DÍLKŮ 
Běžná cena 599 Kč

HARRY POTTER TRIVIAL 
pursuit CZ
Hra z edice Trivial Pursuit v českém jazyce obsahuje 600 otá-
zek založených na filmech Harryho Pottera, z nichž některé 
prověří i ty nejchytřejší kouzelníky! 

Běžná cena 349 Kč

309,-
Tvá cena

539,-
Tvá cena

799,-
Tvá cena

579,-
Tvá cena

DÁREČKY

Katalog Knížata vydává EUROMEDIA GROUP, a. s.  
Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

www.knizata.cz


