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KUCHAŘKy

3834 NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ  
STREET FOOD

patří k vaší vášni na cestách ochutnávat 
místní speciality? Zajímá vás, na čem 
a kde konkrétně si můžete pochutnat 
a jakou má dané jídlo historii? tato knížka 
z edice lonely planet vás s takovými 
místy seznámí. provede vás po pouličních 
stáncích celého světa a pokusí se vám 
představit nejlepší jídla, která se v nich dají 
ochutnat – ať už jde o místní speciality, 
nebo všeobecně známá a oblíbená jídla. 
smažené chobotnice, izraelský felafel, 
thajský phat, indické masala chai, mexické 
taco, čínské jarní závitky, brazilské 
acarajé a mnoho dalšího připravují a také 
konzumují na ulici na několika čtverečních 
metrech tam, kde je skutečná duše místní 
kuchyně. a pokud vám čas nedovolí jídla 
ochutnat? přeneste si je s touto knížkou 
z ulic k sobě domů! najdete v ní sto 
kompletních autentických receptů, podle 
kterých si je zvládnete po návratu připravit 
i doma. objevte tedy tajemství receptů, 
které překonaly staletí.

ean: 9788025616598 
brož., 256 str., 190 x 245 mm
399 Kč
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HOBBy

také zjišťujete, že obvyklé příručky jsou 
přecpány technickými detaily a radami, 
které nikdy nepoužijete? hledáte nejlepší 
a nejsnazší způsob, jak si zlepšit pamět 
a procvičit si svůj mozek, vyznat se ve 
víně, nebo správně trénovat běh? potom 
jsou tu pro vás tyto knížky z edice 
obecných příruček řady pro (ne)chápavé. 
ať již se učíte na zkoušku, máte problém 
pamatovat si jména, zaběhat si, nebo si 
jen chcete vychutnat víno, nabízejí vám 
tyto průvodce jednoduchý návod, jak 
pomocí chytrých triků lépe zvládnout 
tyto činnosti. ať už jste tedy doma, v práci 
nebo kdekoliv , v těchto příručkách 
najdete praktické tipy a techniky!

brož., 128–320 str., 167 x 240 mm
249–349 Kč 

4014 VÍNO PRO (NE)CHÁPAVÉ
ean:  9788025618622

4016  BĚHÁNÍ PRO (NE)CHÁPAVÉ
ean:  9788025618646

4015 TRÉNOVÁNÍ MOZKU PRO  
(NE)CHÁPAVÉ

ean:  9788025618639

Víno
PRO

(NE)CHÁPAVÉ

Běhání
PRO

(NE)CHÁPAVÉ

Trénování mozku
PRO

(NE)CHÁPAVÉ
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HOBBY

v průvodcích najdete výběr nejdůležitějších druhů hub, ptáků, bylinek a plodů, stromů 
a keřů, kvetoucích rostlin i hmyzu střední evropy, evropských horských nebo léčivých 
rostlin a stop zvířat. Zahrnují vše, co při svých toulkách přírodou můžete spatřit nebo 
nasbírat a co možná budete potřebovat identifikovat. barevné fotografie a přehledné 
informativní texty obsahují vše podstatné pro to, abyste je mohli rozlišit a případně je 
mohli dále bezpečně využít. praktický příruční formát a odolný obal je ideální na to, 
abyste si knihu brali s sebou do přírody.

brož., 256 str., 110 x 190 mm
299 Kč 
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HOBBY

3895 KVETOUCÍ ROSTLINY 
ean: 9788025617236 
brož., 256 str., 110 x 190 mm
299 Kč 

3896 PTÁCI Z NAŠÍ ZAHRADY 
ean: 9788025617243 
brož., 256 str., 110 x 190 mm
299 Kč
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HOBBY

3401 1000 ČESKÝCH 
A SLOVENSKÝCH HUB

tato kniha představuje v celé její šíři 
úžasnou rozmanitost hub české a 
slovenské republiky. najdete v ní více 
než 1000 druhů hub ze všech skupin – 
100 druhů, forem a variant hřibovitých 
hub, více než 60 druhů ryzců, holubinek 
a čirůvek. Fotografie jsou zhotoveny 
tak, aby na nich bylo vidět maximální 
množství poznávacích znaků. Každý 
z druhů je stručně a výstižně popsán 
a vybaven informacemi o základních 
mikroskopických znacích i informacemi 
o možné záměně s podobnými druhy. 
v úvodní části knihy naleznete přehledné 
kapitoly o anatomii hub, ekologii, 
systematice a ochraně hub, základní údaje 
o způsobu zpracování hub, kontakty 
na mykologické poradny i odkazy na 
zajímavé internetové stránky. 

ean: 9788025611906 
brož., 800 str., 125 x 228 mm
799 Kč 
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HOBBY

3864 PALETY – NÁBYTEK ZA PÁR 
MINUT NEJEN NA ZAHRADU

Funkční barový pult, komfortní 
konferenční stolek, praktický dětský psací 
stůl, originální zahradní lavičku, rohovou 
pohovku, pohodlnou postel, křeslo, 
jedinečnou polici do kuchyně, truhlík na 
květiny a mnoho dalšího? a to všechno 
z palet? skvělý nápad! staré palety lze 
snadno sehnat a dají se donekonečna 
recyklovat. objevte v sobě radost 
z vlastnoručně vyrobeného originálního 
nábytku! s tímto průvodcem nebude 
jeho výroba nijak složitá, nebudete při ní 
potřebovat žádné nedostupné a drahé 
speciální nástroje, a budete se navíc chovat 
ekologicky. výrobní postupy na jednotlivé 
„kousky“ jsou popsány krok za krokem, 
navíc jsou doplněny srozumitelnými 
nákresy a fotografiemi, takže nábytek bude 
hotov raz dva! pusťte se do toho a vytvořte 
si originální nábytkové kreace, které budou 
účelné a krásné!

ean: 9788025616925
váz., 96 str., 216 x 305 mm
259 Kč
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HOBBY

3588 VYŠÍVÁNÍ PRO RADOST 
Kniha obsahuje 16 návrhů na nejrůznější 
stylové předměty, počínaje měkoučkými 
polštáři přes jednoduché kapsáře až po 
módní tašky. najdete v ní velké množství 
mnohostranně využitelných vzorů vyšívání 
s přesnými návody na každý použitý 
steh. s trochou nápaditosti lze jednotlivé 
návrhy mezi sebou kombinovat a použité 
nápady nově spojovat. tato příručka 
je prostě bohatým zdrojem inspirace. 
můžete vyšívat 5 minut nebo 5 dní,  
a přesto budete mít stále co tvořit. 

ean:  9788025613931 
brož., 128 str., 210 x 210 mm
299 Kč 

3977 HÁČKOVÁNÍ PRO RADOST
háčkování v posledních letech zažívá 
renesanci a získává si příznivce ze 
všech věkových kategorií. je to díky 
své nekonečné všestrannosti a i díky 
tomu, že vše, co k němu potřebujete, je 
jen příze a háček. tato kniha obsahuje 
20 jednoduchých atraktivních tipů na 
háčkování s nápaditými vzory v hezkých 
barevných kombinacích. Krok za krokem 
vás seznámí se základními technikami 
háčkování, najdete v ní podrobné  
návody, praktické informace a názorné 
obrázky a fotografie, které vás inspirují, 
ať už jste začátečníci nebo vám očka za 
háčkem přibývají závratnou rychlostí. 
Každý vámi uháčkovaný výrobek bude 
jedinečný a jistě si jej zamilujete – ať 
už půjde o límeček, lemovaný šátek, 
nebo neobvyklé dekorativní bytové a 
oděvní doplňky. pusťte se tedy do  práce 
a vyrobte si za pomoci této knížky krásné 
a originální háčkované kousky!

ean: 9788025618172 
brož., 128 str., 210 x 210 mm
299 Kč
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HOBBY

3587 NŮŽKY, PAPÍR, LEPIDLO 
výrobky z papíru nám většinou evokují 
školní práce nebo v lepším případě 
origami. nevěřili byste, jaké nápady 
obsahuje tato knížka! určitě s nimi rádi 
za pár korun ozdobíte třeba právě váš 
moderní byt. ale zvládnou je i šikovné 
děti.

ean: 9788025613924
brož., 128 str., 210 x 210 mm
299 Kč

3859 NAUČ SE HÁČKOVAT
cílem této knihy je nejen zpopularizovat 
toto tvůrčí řemeslo, ale hlavně vás naučit 
lásce k háčkování. odhalí vám krok za 
krokem základy háčkování, nabídne 
mnoho tipů a triků, které vám v háčkování 
pomohou, poradí vám se vším, co budete 
potřebovat, abyste háčkování zvládli, 
a hlavně vám nabídne návody na dvacet 
módních oděvů a doplňků, od svetrů 
až po tašku, které se jistě budou hodit 
do vašeho šatníku. pokud vytvoříte 
všechny modely z této knihy, budete mít 
záviděníhodnou, vlastnoručně vyrobenou 
módní kolekci. takže, pokud jste se 
někdy opravdu chtěli naučit háčkovat, 
ale nenarazili jste zatím na tu správnou 
příručku, tak je tato kniha pro vás ta 
pravá!

ean: 9788025616840
brož.,144 str., 187 x 248 mm
299 Kč
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HOBBy

Tato tunika s krátkými rukávy skutečně nedá příliš 
práce, je to jednoduchost sama. A bílá lněná látka je 
pro letní top naprosto ideální volbou. V chladnějším 
počasí doplňte tuniku trikem s dlouhými rukávy nebo 
zajímavým svetrem; získáte model s mnohostranným 
využitím!

Jednoduchá tunika

Krátké rukávy tuniky se širokými 
vzdušnými otvory jsou velmi příjemné 
v horkých dnech.

K začištění dolních okrajů tuniky 
postačí obyčejná dvojitá obruba.

Postranní švy tuniky nejsou sešity až 
k okraji. Vzniknou tak zajímavé post-
ranní rozparky, tvořící cípy.

3950 POHODLNÉ A ŠIK
v této knížce s přiloženými střihy na cd 
najdete podrobnou instruktáž na ušití 
15 rozevlátých modelů. dozvíte se, jak 
postupovat při šití od prvního stehu až 
do posledního detailu krok za krokem. 
názorně vás seznámí se všemi potřebnými 
dovednostmi – od šití jednoduchých 
švů až po přišívání lemů a dokončovací 
práce a poradí vám, jak nejlépe rozkládat 
jednotlivé díly střihů na látku i jak je 
zvětšovat před vytištěním. navíc zde 
najdete typy na snadné obměny oděvů za 
pomoci detailů – např. kapes – velkých, 
asymetrických, okrouhlých se sámky 
apod. abyste byla bez ohledu na věk stále 
šik, nemusíte utrácet v obchodě velké 
peníze za drahé modely. stačí si jen vybrat 
typ a barvu látky a za pomoci této knihy 
si ušít oděvy, v nichž se budete cítit stále 
krásná a sebejistá. 

ean: 9788025617922 
brož., 128 str., 220 x 220 mm
349 Kč 

Každá z nás potřebuje univerzální šaty, které je možné 
nosit po celý rok; tuto variabilitu umožňuje právě ša-
tová sukně neboli šatovka. Pokud si ji oblečete jen tak 
na tělo, získáte optimální model pro horké letní dny. Od 
podzimu do jara ji pak můžete nosit přes teplejší tričko 
nebo svetřík.

Šatovka

Tato praktická a zároveň krásná kapsa 
je sestavena z několika okrouhlých 
dílů.

Z lehounkého krepového hedvábí 
budete mít perfektní model pro  
horké letní dny.

Zakončení šatů tvoří samostatný  
pruh látky, přišitý kolem celého  
dolního okraje šatů.

Průramky těchto šatů bez rukávů 
jsou začištěny pomocí podsádek 
nebo paspulí, oboustranně proši-
tých.

Dva stejné protisklady jsou uplatněny 
na zadním dílu kabátu. Jsou vedeny 
mírně šikmo od okraje výstřihu  
k dolnímu lemu zadního dílu.

Kapsa na pravém předním dílu kabátu 
je optickým vyvážením levé strany  
a zároveň praktickým prvkem pro kaž-
dodenní nošení. Můžete však model 
ušít i bez kapsy.

Kvalitní kabát je zásadním oděvem v šatníku, zejména 
chcete-li nosit delší svrchní vrstvu přes kalhoty nebo 
kratší šaty a košile. Navržený kabát s délkou do polovi-
ny lýtek tento požadavek splňuje. Jeho skládaná linie 
dovoluje nosit kabát takřka přes cokoliv.

Kabát s knoflíky

Po celé délce levého předního dílu je 
ostrý protisklad, několikrát zajištěný 
úhledně prošitými trojúhelníčky.

Kabát nemá zapínání po celé délce; 
otevření mezi předními díly modelu 
má praktické využití při vrstvení 
oděvů.
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HOBBy

tyto knihy jsou opravdovou abecedou šití pro začínající a mírně pokročilé švadlenky. 
najdou  v nich krok za krokem popsané postupy a střihy s názornými fotografiemi 
na ušití originálních modelů šatů, sukní, halenek, topů a tunik, různých doplňků 
i roztomilých módních kreací pro miminka.

brož., 96–160 str., 195 x 225 mm
349–359 Kč

3926 ZAČÍNÁM ŠÍT
ean:  9788025617533

3924 ZAČÍNÁM ŠÍT NA 
ŠICÍM STROJI

ean:  9788025617519

3927 ŠIJEME PRO 
MIMINKO

ean:  9788025617540

3865 UČÍME SE...  
JAK ŠÍT ŠATY  
A SUKNĚ

ean:  9788025616932

3920 UČÍME SE...  
JAK ŠÍT HALENKY

ean:  9788025617465
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HOBBy

3906 JAK SE NAUČIT HRÁT NA 
KYTARU V 10 LEKCÍCH

polohová cvičení, sóla, akordy, power 
akordy, ladění, hmatník, doprovod, 
vybrnkávání... v této knize najdeš 10 
super lekcí, se kterými se můžeš naučit 
hrát na kytaru. najdeš v ní vše potřebné 
– držením trsátka a prvními akordy 
počínaje a tvým prvním kytarovým sólem 
konče. Za pomoci speciálního barevného 
systému snadno a správně zahraješ každý 
tón. po zvládnutí veškeré učební látky 
a za pravidelného cvičení se už po deseti 
lekcích můžeš stát „velkým kytaristou“. 
chceš se naučit hrát na kytaru, ale nevíš, 
jak začít? pak je tato kniha určena právě 
pro tebe!

ean: 9788025617328
váz., 64 str., 195 x 250 mm
199 Kč

4003 JAK SE NAUČIT BLOGOVAT 
A VLOGOVAT V 10 KROCÍCH

vítej ve světě blogingu a vlogingu. 
jsi připraven? v této knize najdeš 10 
snadných kroků, které tě provedou celou 
problematikou blogování a vlogování: 
od plánování, co chceš sdílet se světem, 
přes pravidla bezpečnosti v režimu 
online, až po špičkové tipy, jak si natočit 
vlastní vlog. po pečlivém přečtení všech 
lekcí a vyzkoušení naučených triků si 
osvojíš 10 špičkových dovedností, které ti 
pomohou vytvořit vlastní blog. takže si 
chceš založit blog – dobrá, ale víš vůbec, 
odkud začít? pak je tato kniha určena 
právě pro tebe!

ean: 9788025618516
váz., 64 str., 195 x 250 mm
199 Kč
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HOBBy

ean: 9788025618134
brož. 128 str., 144 x 195 mm
259 Kč

3973 COPY A DRDOLY
ach, ty vlasy! nevíte co s nimi? 
potřebujete změnu? sníte o tom, že svou 
„hřívu ukázníte“ nebo že budete mít 
každé ráno nový účes, aniž byste musela 
ke kadeřníkovi? chcete si umět vytvořit 
účes podle nálady, počasí a daného 
okamžiku – na večírek, romantický večer 
nebo na oslavu? hledáte jen inspiraci 
nebo jste bezradná a potřebujete 
pomoc, protože zkrátka nevíte, co si se 
svými vlasy počít? tady najdete obojí! 
Zde najdete 30 originálních nápadů na 
seriózní i rozpustilé účesy, které si můžete 
učesat sama, doma před zrcadlem. Za 
pomoci detailně popsaných postupů 
a názorných fotografií a kreseb se 
naučíte, jak postupovat krok za krokem, 
od nejjednodušších účesů až pro ty 
nejrafinovanější. dejte průchod své vlastní 
tvořivosti. stačí si jen vybrat účes podle 
svého typu a délky vlasů a s chutí do toho!
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KreSlení

3900 JAK KRESLIT – ZÁTIŠÍ 
ean:  9788025617281

3901 JAK KRESLIT – PORTRÉT 
ean:  9788025617298

s těmito knihami se i vy naučíte kreslit zátiší, portrét, lidskou postavu a perspektivu. 
pokusí se vás snadno a jednoduše metodou krok za krokem provést všemi fázemi kresby 
až k hotovému uměleckému dílu.

brož., 32 str., 218 x 282 mm
99 Kč 

3902 JAK KRESLIT – LIDSKÉ TĚLO 
ean:  9788025617304

3903 JAK KRESLIT – PERSPEKTIVA 
ean:  9788025617311
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ZáBAvné prOCvičOvání

3953 NAPROSTO ÚŽASNÁ KNIHA 
HÁDANEK A KRESEB PRO 
ŠKOLÁKY

ean:  9788025617953

3954 ÚŽASNÁ KNIHA HÁDANEK 
PRO ŠKOLÁKY

ean:  9788025617960

tyto knihy aktivit, hádanek a kreseb pro děti jsou kombinací zábavných hádanek, 
tvůrčího kreslení, nejrůznějších úloh k řešení, klasických skládaček, kvízů a množství 
vzrušujících her. děti se s ní mohou vydat po stopách pirátů, kreslit vlastní zvířátka, řešit 
dinosauří úlohy, navrhovat úžasné kostýmy vydají se do hlubin džungle, vyřeší zábavné 
početní příklady a tajenky a mnoho dalšího. nač tedy ještě čekat? Začněte rovnou teď!

brož., 96 str., 170 x 240 mm
99 Kč 

3955 NAPROSTO ÚŽASNÁ KNIHA 
HÁDANEK A KVÍZŮ PRO 
ŠKOLÁKY 

ean:  9788025617977

3956 ÚŽASNÁ KNIHA HÁDANEK  
A KVÍZŮ PRO ŠKOLÁKY

ean:  9788025617984
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ENCYKLOPEDIE S OKÉNKY

encyklopedie s otvíracími okénky – těmito slovy by 
se daly charakterizovat knížky na této straně, které 
nechtějí být jen nezáživnou a nudnou encyklopedickou 
četbou, ale snaží se zprostředkovávat informace ze světa 
kolem nás tou nejzajímavější „akční“ formou. odklopte 
okénka na stránkách, podívejte se pod ně a zjistěte, 
jak co funguje a co je uvnitř našeho těla, poučte se 
o tom, co jíme, jak to chodí na letišti nebo na nádraží. 
tuto oblíbenou řadu jsme rozšířili o další nové tituly. 
doufáme, že v těchto knížkách najdete odpovědi na 
všechny vaše otázky.

leporela, 14–16 str., 197 x 222 mm
299 Kč

3214 AUTÍČKA 
ean:  9788025610015

3753 JAK CO FUNGUJE?
ean:  9788025615706

3821 JAK TO CHODÍ 
NA LETIŠTI?

ean:  9788025616468

3892 VŠE, CO JEZDÍ  
A LÉTÁ

ean:  9788025617205

3893 CO JÍME?
ean:  9788025617212

3894 VLAKY SVĚTA
ean:  9788025617229

3972 DŽUNGLE
ean:  9788025618127
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3887 JAK ROSTOU KYTIČKY?
potřebují rostliny nějakou potravu? 
proč mají rostliny květy? proč jsou květy 
barevné a hezky voní? proč mění listy 
barvu a opadávají? jaké jsou největší, 
nejpodivnější a nejvíce páchnoucí rostliny? 
odpovědi na tyto a mnoho dalších 
otázek týkajících se rostlin kolem nás 
najdete v této krásně ilustrované knížce 
s odklápěcími okénky.

ean: 9788025617151
leporelo, 12 str., 197 x 222 mm
299 Kč
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2754 JAK VĚCI 
FUNGUJÍ

ean:  9788025604625

3889 MATEMATIKA
ean:  9788025617175

3789 VŠECHNO, CO 
POTŘEBUJEŠ 
VĚDĚT

ean:  9788025616086

3816 CO MÁŠ V HLAVĚ?
ean:  9788025616413

3817 JAK TO FUNGUJE  
V PŘÍRODĚ

ean:  9788025616420

3818 MALÁ 
NÁSOBILKA

ean:  9788025616437

3925 OTÁZKY  
A ODPOVĚDI 
ZE SVĚTA 
DINOSAURŮ

ean:  9788025617526

3946 OTÁZKY  
A ODPOVĚDI  
Z NAŠEHO 
SVĚTA 

ean:  9788025617885

3951 POČÍTAČE A 
PROGRAMOVÁNÍ

ean:  9788025617939
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Zamysleli jste se někdy nad tím, co máme 
vlastně v hlavě, jak fungují věci,  jak 
to funguje v přírodě nebo jak vlastně 
funguje naše planeta Země? chtěli byste 
se naučit něco nového o matematice, 
počítačích a programování, o historii? 
na této dvoustraně najdete další nové 
knížky z řady encyklopedií s otvíracími 
okénky, která vás zajímavou a „akční“ 
formou seznámí se vším, co potřebujete 
znát a vědět. ověřte si, že děti tyto knížky 
opravdu baví.

leporela, 14–16 str., 220 x 280 mm
299 Kč–349 Kč

3992 CESTY ZA POZNÁNÍM  
A OBJEVY 

ean:  9788025618325

Přírodovědné objevy
Od počátku 18. století se mnozí 
cestovatelé vydávali na cesty za 
poznáním divoké přírody a geografie 
světa. Objevili při tom spousty 
zajímavých věcí.

6

Holandský 
cestovatel Jacob 

Roggeveen se plavil 
v Tichém oceánu, 
aby tuto „Zemi na 
jihu“ prozkoumal.

Lidé si kdysi mysleli, že dolní 
polovinu Země pokrývá nesmírná 

zemská masa, kterou nazvali
      Terra Australis neboli  
           „Země na jihu“.

V 70. letech 18. století 
podnikl anglický 

průzkumník James Cook 
mnoho cest.

Cook se plavil kolem světa na lodi 
HMS Endeavour. Zasloužil se 

o některé velmi důležité objevy…

Cook

Endeavour

7

Německý badatel Alexander von Humboldt se spojil s botanikem Aimém 
Bonplandem, aby společně prozkoumali džungle a hory Jižní 

Ameriky. Jejich tým prováděl různé experimenty 
a učinil řadu objevů, které jsou 

užitečné dodnes.

Piraňa orinocká Delfínovec amazonský

Kulčiba 
jedodárná 
(kurare)

V 30. letech 19. století se přírodovědec Charles Darwin 
vydal na lodi HMS Beagle studovat přírodní historii do  
Jižní Ameriky. Přistál na Galapágách, souostroví ležícím 

západně od ekvádorského pobřeží.

Želva galapážská

Galapážské 
pěnkavy

Hora Chimborazo

Východ

Souostroví Galapágy

JIŽNÍ AMERIKA

Velká země na jihu

Chronometer

Humboldt

Darwin

Cesty do dálek
Ve středověku podnikali průzkumníci 
dlouhé a nebezpečné výpravy  
za obchodem, poznáním a mocí.

Když Polové konečně dorazili na 
místo, zůstali tam po dlouhou dobu.

V roce 1271 se sedmnáctiletý 
Ital jménem Marco Polo vypravil 
se svým otcem-kupcem  
Niccolem a strýcem  
Matteem na velkolepou  
cestu do Číny.

Markova dobrodružství 
známe proto, že o nich  

napsal poutavé 
vyprávění.

Čínský císař Jung-le vyslal v 15. století svého  
  nejlepšího admirála Čeng Chea na expedici 

podél pobřeží Asie a Afriky.

Na cestě do Číny  
strávili tři roky.

Když Čeng dorazil do 
nějaké nové země, naložil 

své džunky úžasnými věcmi, 
které pak přivezl císaři...

Čeng Che se plavil 
na masivních 

obchodních lodích 
nazývaných džunky.

Marco
Matteo

Niccolo

Jeho cesta trvala 28 let a urazil během ní 
ohromujících 120 000 kilometrů – to je vzdálenost, 

jako by třikrát obešel zeměkouli.

Ibn Battúta žil v Maroku před více než 
600 lety. Byl to zapřisáhlý muslim a věřil, že 
jeho posláním je prozkoumat muslimský svět.

Evropané až do začátku 
15. století nevěděli, že 
se dá Afrika obeplout 
po moři. Mořeplavci se 
však chtěli pokusit najít 
cestu po moři do Indie 
a pak na „Ostrovy koření” 
v jihovýchodní Asii.

Roku 1497…Moře kolem jižního 
cípu Afriky bylo tak 
bouřlivé a divoké, 

že na něm zahynuly 
spousty námořníků.

Nápad podniknout 
takovou cestu se mu 

zjevil ve snu.

EVROPA

AFRIKA

INDIE

PORTUGALSKO

Kalikat
Ostrovy 
koření

ČÍNA

3
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je prasátko špinavé? ale vůbec 
ne! v bahně se válí proto, aby 
si chránilo kůži před sluncem. 
jak loví hyeny? neunavují 
se lovem, ale snědí to, co 
jim nechají lvi. proč spí kůň 
vestoje? aby mohl hned utíkat, 
kdyby se přiblížilo nebezpečí – 
v této interaktivní obrázkové 
knížce plné otvíracích okének 
a různých pohyblivých prvků 
najdete odpovědi na více než 
80 zajímavých otázek o zvířatech 
z domova, z amazonské džungle, 
z austrálie, zvířatech z pouště 
i z pobřeží ledových oceánů,  
o nejmazanějších zvířatech, 
ale třeba i o zvířatech velmi 
podivných. přečetli jste si knížku 
opravdu pozorně? na jejích 
zadních stranách najdete 
zábavný kvíz. dokážete po 
přečtení správně odpovědět? 

3801 KUDY TUDY 
ZA ZVÍŘÁTKY

ean:  9788025616208
leporelo, 36 str., 230 x 230 mm
359 Kč
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3844 MALÝ PRŮZKUMNÍK – 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ean:  9788025616697

3843 MALÝ PRŮZKUMNÍK –  
MOJE ÚŽASNÉ TĚLO

ean:  9788025616680

3929 MALÝ PRŮZKUMNÍK –  
ZVÍŘECÍ ŘÍŠE

ean:  9788025617663

3928 MALÝ PRŮZKUMNÍK –  
VESMÍR

ean:  9788025617656

odklopte více než 50 okének v těchto knížkách, nahlédněte dovnitř a prozkoumejte svět 
zvířat, svět dopravních prostředků, vesmír a podívejte se zblízka do lidského těla! Zveme 
všechny malé průzkumníky k objevování! 

leporela, 16 str., 207 x 227 mm
299 Kč
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pohádky a příběhy

3755 ZAJÍČEK SI MOC RÁD ČTE
ean:  9788025615720

jsem zajíček Kája a mám moc rád knížky, ale taky moc rád píšu. mám sestřičku belu 
a kamarády veverčáka vášu, žabku Žofku a myšáka maxe. těm všem bych rád ukázal, 
že čtení je velká zábava. a taky bych chtěl napsat vlastní příběh… podaří se zajíčkovi 
přesvědčit kamarády, že čtení je velké dobrodružství, a podaří se mu napsat vlastní 
příběh? to už si budete muset v těchto knížkách s veselými obrázky přečíst sami.  
a kdo ví, třeba vás inspirují i k psaní vlastních příběhů!

váz., 32 str., 245 x 284 mm
159 Kč

3756 ZAJÍČEK MOC RÁD PÍŠE
ean:  9788025615737
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jednoho dne přijdou zajíček Kája a jeho 
přátelé max, váša a Žofka do školy 
a pan učitel má u stolu velkou krabici 
historických kostýmů. Každý z nich si má 
vybrat jeden, najít co nejvíc informací 
o tom, za koho se převlékne, vyrobit si 
nějakou věc z té doby a nakonec svým 
spolužákům o dané době vyprávět. 
Za koho se zajíček a jeho kamarádi 
převléknou a o kom vám budou povídat? 
stanou se starověkým egypťanem, 
princeznou, rytířem nebo vikingem? 
přesvědčí vás tento milý příběh o tom, že 
i historie může být zábava?

váz., 32 str., 245 x 284 mm
159 Kč

3909 ZAJÍČEK SE RÁD UČÍ
ean:  9788072376506
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3732 HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM RÁD!
ean:  9788025615416

Zajíček měl už dávno spát. ale zatím měl 
pořád oči otevřené a držel se tatínkových 
dlouhých uší. „hádej, jak tě mám rád,“ 
pošeptal mu. „tak schválně!“ usmál se 
zajíc... představte si, že máte někoho rádi 
– moc a moc rádi! – a chcete mu to říct. 
jak to nejlíp udělat? v řadě těchto krásně 
ilustrovaných knížek pro nejmenší děti 
najdete nejen tento okouzlující příběh,  
ale i další vyprávění o malém zajíčkovi 
a jeho tatínkovi. příběhy, které malé děti 
nejen zaujmou, ale naučí i mnoho nového 
– roční období, rozlišování barev, určování 
pojmů, jako je velký nebo malý, daleko 
nebo blízko a mnoho dalšího.
  
váz., 20–32 str., 214 x 245 mm
199 Kč

Chtěl si být jistý,  
že ho táta uslyší.
„Hádej, jak tě mám rád,“ 
pošeptal mu.

„Tak schválně!“ usmál se zajíc.

„A já tebe  
zase takhle.“
I velký zajíc se 
natáhl do výšky, 
co to šlo.

Tak to je opravdu 
hodně, pomyslel 
si zajíček.
Kdybych tak měl 
taky takhle 
dlouhé ruce...
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3822 HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM RÁD!    
JARO

ean:  9788025616475

3823 HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM RÁD!    
LÉTO

ean:  9788025616482

3824 HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM RÁD!    
PODZIM

ean:  9788025616499

3825 HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM RÁD!    
ZIMA

ean:  9788025616505
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3907 JSI VELKÁ SESTŘIČKA
ean:  9788072374656

už brzo se z tebe stane starší sestra nebo bráška… mít mladšího brášku nebo sestřičku 
je radost – ale také velká změna. spousta věcí bude najednou jinak! a stát se z jedináčka 
starším sourozencem není tak snadné, jak by se mohlo zdát. tyto milé knížky s 
celostránkovými barevnými ilustracemi a jednoduchým textem pomohou holčičkám 
a klukům připravit se na to, co je čeká, až se jednoho dne u nich doma objeví úplně nový 
človíček.

váz., 32 str., 245 x 285 mm
159 Kč 

3908 JSI VELKÝ BRÁŠKA
ean:  9788072374663
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o ošklivém káčátku, popelka, o palečkovi,  
sněhurka, o červené karkulce, jeníček 
a mařenka, císařovy nové šaty, malenka, 
princezna na hrášku  – v těchto milých 
knížkách, doplněných poutavými 
celostránkovými ilustracemi, najdete 
vždy šest pohádek, které patří k těm 
nejoblíbenějším. čtení a vyprávění 
pohádek představuje kouzelnou část 
života každého dítěte. proto se pohodlně 
uvelebte  a užijte si společně čtení 
nestárnoucích pohádkových příběhů.

váz., 48 str., 189 x 225 mm
159 Kč

3968 SNĚHURKA A DALŠÍ 
POHÁDKY

ean:  9788025618080

3967 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A DALŠÍ 
POHÁDKY

ean:  9788025618073

3969 POPELKA A DALŠÍ POHÁDKY
ean:  9788025618097
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3808 GRUFFALO – KNIHA SE ZVUKY
ean:  9788025616338
váz., 32 str., 310 x 275 mm
379 Kč

3669 GRUFFALO
ean:  9788025614761
váz., 32 str., 223 x 275 mm
199 Kč

3670 GRUFFALINKA
ean:  9788025614778
váz., 32 str., 223 x 275 mm
199 Kč

Knížky z této řady se díky 
svým originálním příběhům 
a ilustracím staly jedněmi 
z nejčtenějších obrázkových 
knih na světě. jsou určené 
především „pro první čtení“ 
a malé čtenáře, kteří si znalost 
čtení procvičují. vstupte 
tedy s námi do tmavého 
lesa, odhalte, kdo tam žije, 
a prožijte neuvěřitelné. čtivě 
napsané, veršované, moderní, 
zábavné, vtipné, místy i trochu 
strašidelné příběhy o příšeře 
Gruffalovi dětem ukážou, že 
i to nejhroznější monstrum 
nemusí být ve skutečnosti tak 
děsivé. ve zvukové verzi můžete 
za pomoci 10 tlačítek příběh 
oživit doprovodnými zvuky.
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malá mořská víla, hloupý honza, císařovy 
nové šaty, červená karkulka, sněhurka 
a sedm trpaslíků, jeníček a mařenka – to 
je jen výběr ze 100 kouzelných pohádek, 
které naleznete v těchto knížkách. 
napsali je pro vás a vaše děti nejznámější 
pohádkáři všech dob – hans christian 
andersen a bratři Grimmové. prohlédněte 
si tedy více než 500 krásně ilustrovaných 
stránek v těchto knížkách a ponořte se 
do okouzlujících příběhů s krásnými 
princeznami, kouzly měnícími obyčejné 
věci ve zlato a drahokamy, s podlými 
příšerami, kterým není radno důvěřovat, 
a do pohádek, ve kterých se princové 
mění v labutě a malé zrnko hrášku dokáže 
odhalit pravou princeznu.

brož., 512 str., 170 x 219 mm
399 Kč

3784 BRATŘI GRIMMOVÉ –  
KNIHA POHÁDEK

ean:  9788025616031

3783 HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
– KNIHA POHÁDEK

ean:  9788025616024



3853  SBÍRKA POHÁDEK  
PRO 2LETÉ DĚTI

ean:  9788025616789

3854  SBÍRKA POHÁDEK  
PRO 3LETÉ DĚTI

ean:  9788025616796

nechtějí děti usnout? nevíte, co jim přečíst? tato řada knih vám to usnadní. jednotlivé díly 
obsahují pohádky délkou i obsahem přizpůsobené věku dětí  a najdete  v nich příběhy pro 
děti dvouleté až pětileté. vstupte tedy do začarované pohádkové země plné zvláštních 
tvorů, tajemných míst, záhadných lidí, zvláštních zvyků, přání a snů, do příběhů plných 
kouzel a magie!

váz., 96 str., 203 x 255 mm
249 Kč

3855  SBÍRKA POHÁDEK  
PRO 4LETÉ DĚTI

ean:  9788025616802

3856  SBÍRKA POHÁDEK  
PRO 5LETÉ DĚTI

ean:  9788025616819

32

pOHádKy A pŘíBěHy



3888  MALÝ ZAHRADNÍK
ean:  9788025617168

slunečnice, šťavnaté cibulky a ředkvičky, 
různé druhy salátů, barevné balkonové 
kytičky,  jahody a mnoho dalšího si 
mohou vypěstovat i vaše děti. Že nemají 
k dispozici zahrádku? nevadí. stačí, když 
budou mít trpělivost, vhodné nádoby, 
květináče, sklenice či pytle, semínka 
nebo sazenice, hlínu a tuto knížku, ve 
které najdou jednoduché a srozumitelné 
návody, které je krok za krokem povedou 
a naučí, jak rostliny pěstovat a jak se o ně 
starat. najdou v ní i plno nápadů a rad 
– co všechno je k pěstování potřeba, jak 
květiny vysadit a množit, jak je zalévat 
a hnojit, jak je chránit před škůdci, jak si 
případně založit vlastní kompost nebo 
vytvořit minijezírko a mnoho dalšího. tak, 
malé zahradnice a malí zahradníci, pusťte 
se do práce!
 
váz., spirála, 64 str., 190 x 240 mm
249 Kč 

33

HrAji Si A neZlOBím
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3934 KRESLÍM A POČÍTÁM 
UŽ UMÍM DO DVACETI

ean:  9788025617717

baví tě vybarvování a počítání? pak jsou tyto knížky určeny přesně pro tebe! najdeš 
v nich bludiště, obrázky k vybarvování podle číselné nápovědy, spojování, hry s číslicemi 
a mnoho dalšího… seznámit se s čísly do 20 nebo naučit se sčítat a odčítat je s těmito 
knížkami opravdu zábavné!

brož., 48 str., 170 x 240 mm
79 Kč

3933 KRESLÍM A POČÍTÁM 
UŽ UMÍM DO DESETI

ean:  9788025617700 

3936 KRESLÍM A POČÍTÁM 
UMÍM ODČÍTAT DO 20

ean:  9788025617731

3935 KRESLÍM A POČÍTÁM 
UMÍM SČÍTAT DO 20

ean:  9788025617724 
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co je to květ? jak roste? jak rostou burské 
oříšky? Které květiny kvetou na jaře?  Kde 
se berou semena? Kde žijí tučňáci? Kolik je 
oceánů? co jsou to korálové útesy? jak se 
vyrábí chleba? odkud získáváme mléko a 
maso? jak rostou různé druhy zeleniny? to 
všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte 
v těchto krásně ilustrovaných zábavných 
knížkách na téma náš svět, co jíme a jak 
co roste. užijte si legraci při hledání 
odpovědí na hádanky a kvízy! naučte se 
něco nového! procvičte si své vědomosti!

váz., 32 str., 170 x 240 mm
179 Kč

4006 MOJE PRVNÍ KNÍŽKA –  
NÁŠ SVĚT

ean:  9788025618547

4002 MOJE PRVNÍ KNÍŽKA –  
JAK TO ROSTE

ean:  9788025618417 

4007 MOJE PRVNÍ KNÍŽKA –  
CO JÍME

ean:  9788025618554 

Moje první knížka Moje první knížka

Moje první knížka

Jak to
roste

Náš svět

Co jíme
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ZáBAvné prOCvičOvání – nA KArtáCH

Krabičky obsahují fix a 50 oboustranných karet vždy s více než 100 možností –  kreslení 
a domalovávání, hádanek k řešení, věcí ke hledání, zajímavých úkolů s různou tématikou, 
ale i speciálních úkolů pro procvičení paměti, pozorovacích schopností, matematických 
znalostí nebo logického myšlení. Karty jsou omyvatelné, takže na ně lze přiloženým 
stíratelným fixem kreslit, domalovávat a řešit úlohy stále znovu a znovu. balení v krabičce 
je ideální i na dlouhé cesty. Úlohy v nich dokážou vašim ratolestem ukrátit nejednu 
dlouhou chvilku, ale nejen jim – je potřeba si uvědomit, že procvičit si paměť a logické 
myšlení nezaškodí v žádném věku! tak do toho a hodně zábavy!

Krabička + fix + 50 karet, 98 x 159 mm
199 Kč

3803 HÁDANKY – 
PROCVIČ SI 
PAMĚť

ean:  9788025616284

3804 LOGICKÉ 
HÁDANKY

ean:  9788025616291

3611 OBRÁZKOVÉ 
HÁDANKY

ean:  9788025614181

3751 DOMALOVÁNKY 
NA KARTÁCH – NA 
PRÁZDNINÁCH
ean:  9788025615683

3990 HÁDANKY – 
VESELÉ POČÍTÁNÍ 
NA CESTY

ean:  9788025618301

3991 100 ÚKOLŮ 
PRO MALÉ DĚTI 
(NEJEN) DO 
VLAKU

ean:  9788025618318
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ZáBAvné prOCvičOvání – nA KArtáCH

Dokresli železniční trať tak, aby se 

cestující dostali co nejdříve  

z nádraží na pláž.

Nakresli koleje

Dokážeš najít osm věcí, které mezi 
ostatní nepatří? Zakroužkuj je.

Co to je?

63

Na plážiNa pláži je 12 dvojic dospělých. Jedna třetina dvojic 

je zde se dvěma dětmi, jedna třetina s jedním dítětem 

a poslední třetina je bez dětí. Kolik lidí je na pláži? 

Odpověď: 
Na pláži je pětkrát víc lastur, než je tam dětí. 

Kolik lastur tam je? Odpověď: 
Jedna čtvrtina dětí si staví hrady z písku, z této 

čtvrtiny si každé dítě staví svůj vlastní hrad, a jedna 

čtvrtina dětí si staví hrady po dvou. Kolik hradů 

z písku staví děti dohromady? 
Odpověď: 

64

Hledání čísel

(25 : 5) x 7
(30 x 4) – 6

(100 – 31) : 3

(8 x 6) + 13
(64 – 52) x 9

(7 + 5) x 12

(70 + 18) : 4
(56 : 7) + 76

(99 + 9) : 9

Zkus v této tabulce najít ukryté 

odpovědi na níže uvedené otázky. 

Když najdeš řešení, zakroužkuj ho 

podle uvedeného vzoru. 7 2 8 1 3 0 8 4
4 2 8 7 9 9 3 7
5 0 7 3 1 4 1 9
2 4 4 5 4 5 1 7
3 1 0 4 7 5 4 0
7 9 3 9 6 1 7 3
1 0 8 7 5 9 0 1
9 7 5 1 4 4 9 2

7 3 9 2 04 8 0 8 10 2 5 3 74 6 3 8 78 1 5 2 9

55
Výcvik delfínů

Delfíni se v delfináriu učí provádět nejrůznější cviky. 
Každý delfín má svého vlastního trenéra, který ho za 
správně provedený cvik odmění rybou. Na počátku 
každé výcvikové hodiny mají všichni trenéři 10 ryb.  

Modrákův trenér

Šplíchákův trenér

Koumákův trenér 

Chechtákův trenér 

Modrák umí 5 cviků. 
Šplíchák umí o 2 cviky méně než Koumák.
Koumák umí o 1 cvik více než Modrák. 
Chechták umí o 3 triky více než Šplíchák. 
.

Kolik ryb zůstalo každému trenérovi  
na konci výcvikové hodiny? 
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ZáBAvné prOCvičOvání – nA KArtáCH

uvnitř těchto krabiček najdete  vždy 12 jednoduchých kartiček-šablon speciálně 
navržených pro nejmenší děti tak, aby zvládly samy obkreslovat tvary zvířátek a následně 
je vybarvovat. stačí vzít vybranou kartičku, položit ji na papír a obtáhnout zevnitř 
daný tvar. na každé kartičce vlevo nahoře pak děti uvidí barevnou předlohu zvířátek 
a dalších jednoduchých obrázků – králíčka, žabky, slona, medvěda, kočičky, pejska, 
traktoru, kuřátka, prasátka, domečku, stromu, koníka, kravičky  a mnoha dalších – která 
jim pomůže obrázek vybarvit. motivujte svého malého výtvarníka nebo výtvarnici ke 
kreslení a vybarvování. stačí k tomu jen tyto obkreslovací kartičky a fixy nebo pastelky!

Krabička, 12 karet, 112 x 172 mm
249 Kč

3922 PRVNÍ OBKRESLOVACÍ 
KARTIČKY – ZVÍŘÁTKA

ean:  9788025617489

3923 PRVNÍ OBKRESLOVACÍ 
KARTIČKY – NA FARMĚ

ean:  9788025617496
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SKládAnKy

3495 POSTAV SI SVŮJ BAGR
ean:  9788025612842

jak snadno se lze učit hrou! tyto interaktivní knížky obsahují vše, co potřebuješ 
k postavení své vlastní sbírky modelů dinosaurů, bagrů, automobilů nebo letadel! Knihy 
obsahují zábavnou textovou část doplněnou ilustracemi a vždy čtyři snadno sestavitelné 
modely, které vdechnou život tvému prehistorickému světu nebo světu velkých strojů. 
K sestavování modelů není zapotřebí lepidlo ani nůžky, jednotlivé díly stačí vytlačit 
z papíru a pospojovat. Za chvíli budeš mít sestaveny trojrozměrné modely! honem do 
práce – seznam se s nimi!

leporela, 12 str., 217 x 220 mm
179–199 Kč 

3494 POSTAV SI SVÉHO 
DINOSAURA

ean:  9788025612835

3899 POSTAV SI SVÉ AUTO
ean:  9788025617274

3898 POSTAV SI SVÉ LETADLO
ean:  9788025617267
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ZvUKOvá lepOrelA

tyto knížky s barevnými celostránkovými 
ilustracemi obsahují krátká vyprávění plná 
zvířátek, dopravních prostředků, strojů 
a zařízení. díky 18 doprovodným zvukům 
si mohou děti příběhy samy skvěle oživit. 
stačí jen stisknout správný obrázek a už 
slyší zvířecí kamarády nebo se ocitnou 
přímo uprostřed hlučného rachotu 
motorů. vaše děti si zamilují předčítání 
těchto krátkých veselých vyprávění 
společně s mačkáním tlačítek! stačí jen 
otevřít knížku –zábava začíná!

leporela se zvukovým modulem, 8 str., 
300 x 280 mm
349 Kč 

3510 PŘÍBĚH SE ZVUKY –  
ZÁVODY ZVÍŘÁTEK

ean:  9788025613108

3970 PŘÍBĚH SE ZVUKY –  
VESELÝ STATEK

ean:  9788025618103

3511 PŘÍBĚH SE ZVUKY –  
VŠE, CO JEZDÍ A LÉTÁ

ean:  9788025613115
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lepOrelA S HrAčKOU

červená mašinka  a červený autobus 
naložily své pasažéry a vyrazily… s těmito 
zábavnými knížkami pro děti vždy se  
4 drahami a natahovací hračkou je 
můžeme sledovat na objevných cestách 
světem. všude je toho spousta k vidění – 
lidé, stavby, dopravní prostředky i zvířata. 
rozjeďte se s nimi přes mosty, z kopců 
a do kopců, přejeďte řeky až na konečnou 
– stačí jen mašinku nebo autobus 
natáhnout, položit je na dráhu a pustit. 
pro ještě větší zábavu lze jednotlivé dráhy 
z knih vyjmout a snadným propojením 
vytvořit obrovskou klikatou objevnou 
trasu. tak vzhůru za dobrodružstvím!

3790 ČERVENÁ MAŠINKA
ean:  9788025616093
leporelo, 14 str., 245 x 310 mm
599 Kč

Vlak vyjíždí ze stanice…
a jede velkým obloukem…

přes m
ost…

nad dráhou metra…

ZD
E 
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AČ
Á
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ÁČ
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O této knize
Kniha obsahuje 4 kolejiště. Natáhni pérko vláčku 
a postav ho na začátek jeho cesty. Kolejiště 
můžeš dokonce vyjmout a složit dohromady 
jako puzzle. Rozlož je na rovnou plochu, natáhni 
vláček, polož ho v kterémkoliv místě na koleje  
a už se jede!

Následuj vlak na jeho cestě kolem měst, 
přes hory a doly až do cílové stanice.

IlustRace: alIstaR

ÚpRava: HeleN leeOvá

autOR: FIONa WattOvá

Nástupiště 2

„všichni nastupovat!“ velký červený vlak 
vypustí z komína oblak páry, jako by chtěl 

oznámit, že je připraven k odjezdu. 

3546 ČERVENÝ AUTOBUS
ean:  9788025613511
leporelo, 14 str., 245 x 310 mm
599 Kč
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enCyKlOpedie S OKénKy prO nejmenší

3836  JAK TO ŽIJE  
NA FARMĚ

ean:  9788025616611

3541  KDOPAK BYDLÍ 
V ZOO

ean:  9788025613467

3677  KDEPAK BYDLÍ 
ZVÍŘÁTKA

ean:  9788025614860

3947  KDOPAK BYDLÍ  
NA ZAHRADĚ

ean:  9788025617892

3948  KDEPAK BYDLÍ  
DINOSAUŘI

ean:  9788025617908

leporela, 14 str.,  
165 x 195 mm
199–219 Kč
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enCyKlOpedie S OKénKy prO nejmenší

Hrom je zvuk vyvolaný bleskem.

Proč vidím nejdřív 
blesk a až potom 

slyším hrom?

Elektrickému výboji z mraků,  
který provází oslnivý záblesk, říkáme blesk.

Jak vzniká  
blesk?

Prásk
      práskJaké tvary 

můžou mít blesky?   
  

  
 P

roč
 je hrom tak hlasitý?

Jsou blesky nebezpečné?

Jak daleko je od nás bouřka?

začne bouřka.”

Uhodí 
blesk někdy 
do domu?

domů, než 
„Honem

Proč blesky svítí... ...a hromy burácejí? s těmito krásně ilustrovanými knížkami 
z této dvoustrany plnými otvíracích 
okének snadno zjistíte, kdopak bydlí 
v Zoo, kdepak bydlí zvířátka, jak to žije 
na farmě, kdepak bydleli dinosauři, kdo 
bydlel na hradě, ale i odkud přichází déšť, 
jak je velká dešťová kapka, nebo kdy se 
objevuje duha. tak honem, zalistujte 
v knížkách, otevřete všechna okénka 
a podívejte se pod ně!

leporelo, 12 str., 190 x 215 mm
299 Kč 

3952 ODKUD PŘICHÁZÍ DÉŠť?
ean:  9788025617946

Můžu se duhy  
dotknout?

Co je na konci duhy?

Když prší a zároveň svítí sluníčko, 
je na obloze vidět barevný oblouk – 
duha.

Můžu si udělat duhu?

Kde
 je to sluníčko?

Co tvoří
duhu? Mají všechnyduhy stejně barevnépruhy?

Kdy se objevuje duha?
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lepOrelA 0–3 rOKy

3872 JAK TO ŽIJE  
NA FARMĚ

ean:  9788025617007

tato dětská leporela jsou určena pro děti od jednoho roku. mají pevné stránky 
s posuvnými a otočnými prvky, a tak si děti při prohlížení knížky současně procvičí 
jemnou motoriku –  zkoušejí na jednotlivých stránkách posouvat, tahat, otáčet. 
děti objevují nové věci, a můžete si tak s nimi o nich povídat! 

leporela, 8 str., 180 x 180 mm  
159 Kč

3873 JAK TO ŽIJE NA  
HASIČSKÉ STANICI

ean:  9788025617014

3978 JAK TO ŽIJE  
V PARKU

ean:  9788025618189

3979 JAK TO ŽIJE  
V DĚTSKÉM POKOJI

ean:  9788025618196

3980 JAK TO ŽIJE  
NA ZAHRADĚ

ean:  9788025618202

3981 JAK TO ŽIJE  
NA KOUPALIŠTI

ean:  9788025618219

3982 JAK TO ŽIJE  
V KNIHKUPECTVÍ

ean:  9788025618226

3983 JAK TO ŽIJE  
V KADEŘNICTVÍ

ean:  9788025618233

3984 JAK TO ŽIJE  
V ZOO

ean:  9788025618240
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lepOrelA 0–3 rOKy

3974 MINIPOHÁDKY  
SNĚHURKA

ean:  9788025618141

tato malá dětská pohádková leporela 
s pevnými stránkami a pohyblivými 
obrázky jsou určeny pro děti  od 
jednoho roku a najdete v nich vždy 
jednu krátkou veršovanou pohádku. 
při  jejím poslouchání si děti mohou 
posouvat a tahat, procvičovat si svou 
jemnou motoriku a zároveň si pohádkový 
příběh oživit – sněhurka začne tancovat 
s trpaslíky, popelka zvedne nožku k obutí 
střevíčku, před červenou karkulkou se 
náhle objeví vlk… tak vzhůru do čtení! 
minipohádky už na vás čekají!

leporela, 10 str., 180 x 180 mm
159 Kč

3975 MINIPOHÁDKY  
POPELKA

ean:  9788025618158

3976 MINIPOHÁDKY  
ČERVENÁ KARKULKA

ean:  9788025618165
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lepOrelA 0–3 rOKy – KniHOvničKy

3776 ZVÍŘÁTKA –  
MOJE PRVNÍ  KNIHOVNIČKA

ean:  9788025615959

3777 SLŮVKA –  
MOJE PRVNÍ KNIHOVNIČKA

ean:  9788025615966

Zvířátka ze statku, v divočině,  
v moři, ze zoo, mláďátka i ta nejmenší 
zvířátka, ale i barvy, protiklady, 
roční období, tvary i číslice, první 
slova – tyto sady knížek budou pro 
vaše děti tím správným průvodcem 
ve fascinujícím světě a pomůže jim 
naučit se nová slůvka. obsahují 
vždy šest malých knížek, které jsou 
velikostí vhodné pro dětské ručičky 
a jsou přehledně uspořádány v odolné 
krabici s magnetickým zavíráním. 
už  žádné hledání maličkých knížek 
v knihovně – tyto sady knížek v ní 
jistě nepřehlédnete!

krabice – 168 x 223 mm se 6 leporely  
(66 x 66 x 2,7mm), každé rozsah 
10 stran
299 Kč 
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lepOrelA 0–3 rOKy

počítat do pěti, poznávat 
barvy, zjistit něco nového 
o zvířátkách, seznámit se 
s různými zvuky, naučit se 
rozlišovat mláďátka a jejich 
maminky, a nejen to! s těmito 
leporely se děti zábavnou 
formou naučí mnoho zají-
mavého. obsahují reliéfní 
ilustrace v pastelových  
barvách, které umožní malým 
prstíkům objevovat různé 
povrchy a tvary.

leporela, 10 str., 150 x 150 mm
99 Kč

3847 ZVUKY ZVÍŘÁTEK
ean:  9788025616727

3848 ZVÍŘÁTKA ZE ZOO
ean:  9788025616734

3849 MLÁďÁTKA  
A MAMINKY

ean:  9788025616741

3850 POZNÁVÁME 
BARVY ZVÍŘÁTEK

ean:  9788025616758

3521 KDE BYDLÍ 
ZVÍŘÁTKA

ean:  9788025613269

3519 POČÍTÁME 
ZVÍŘÁTKA 123

ean:  9788025613245

3520 ZÁBAVA 
S BARVAMI

ean:  9788025613252

3522 ZVUKY KOLEM 
NÁS

ean:  9788025613276
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lepOrelA 0–3 rOKy

objevovat svět kolem nás je 
s těmito leporely tak zábavné! 
stačí jen vložit prstík do 
správného otvoru a lehce 
vysunout, zatáhnout nebo 
otočit ve směru šipky a hned 
bude váš malý objevitel znát 
odpovědi na své všetečné 
otázky. leporelo je určeno 
pro nejmenší děti od jednoho 
roku a má pevné stránky 
s posuvnými prvky. naučte 
vaše nejmenší něco nového!

leporela, 10 str., 169 x 170 mm
199 Kč

3912 OBJEVUJEME 
SVĚT! FARMA

ean:  9788025617380

3913 OBJEVUJEME 
SVĚT! BARVY

ean:  9788025617397

3914 OBJEVUJEME 
SVĚT! VOZIDLA

ean:  9788025617403

3915 OBJEVUJEME 
SVĚT! TĚLO

ean:  9788025617410

3962 OBJEVUJEME 
SVĚT! 
MLÁďÁTKA

ean:  9788025618028

3964 OBJEVUJEME 
SVĚT! LOUKA

ean:  9788025618042

3965 OBJEVUJEME 
SVĚT! DOMÁCÍ 
MAZLÍČCI

ean:  9788025618059

3963 OBJEVUJEME 
SVĚT! 
ZAHRÁDKA

ean:  9788025618035
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lepOrelA 0–5 let

3819 PODÍVEJ SE POD OKÉNKO – 
PRVNÍ SLOVÍČKA

ean:  9788025616444

3890 OTEVŘI OKÉNKO – 
PROTIKLADY

ean:  9788025617182

3820 PODÍVEJ SE POD OKÉNKO – 
ČÍSLA

ean:  9788025616451

Kolem nás je spousta zajímavých věcí – umí je vaše dítě pojmenovat? pozná základní 
tvary a číslice? Zná nejčastější protiklady?  pokud ne, tak se to s těmito veselými 
obrázkovými interaktivními knížkami s odklápěcími okénky snadno naučí!  Knihy jsou 
jako stvořené pro různé hry spojené s určováním a pojmenovávání a  zaujmou i děti, 
které ještě neumějí číst! ještě nikdy nebylo učení tak hravé a zábavné!

leporela, 16 str., 220 x 265 mm
299 Kč  

3891 OTEVŘI OKÉNKO – TVARY
ean:  9788025617199
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Jak si vybrané knihy objednat?
nabídka knih, kterou právě držíte v ruce, obsahuje pouze ukázky titulů jednotlivých 
kategorií za doporučené ceny. celou produkci našeho nakladatelství najdete v našem 
internetovém knihkupectví na adrese http://www.svojtka.cz

všechny knihy v on-line obchodě nabízíme koncovým zákazníkům s minimálně 25% 
slevou. využijte také naší akční nabídky. Zde máte možnost vybrané tituly koupit za 
velmi výhodné ceny se slevou 40 %, 50 % i více. nabídka platí vždy do vyprodání zásob.

stačí si jen vybrat zboží do košíčku, vyplnit spojení na vás,  zvolit způsob dopravy 
a platby (dobírkou – pro organizace dobírkou s daňovým dokladem). 

slevu 25% dostanete také při nákupu přímo u nás v nakladatelství na recepci, kde si 
knihy můžete i prohlédnout. respektujeme platbu kartou.

pro držitele karet isic, itic nebo adventura je sleva dokonce 30 %. slevy se nekumulují.

samozřejmě přijímáme i objednávky poštou. naše adresa je:
  Svojtka & Co., s. r. o.,
  nakladatelství, 
  Soběslavská 40
 130 00 praha 3-Královské vinohrady

objednávku lze zaslat i elektronicky na adresu objednavky@svojtka.cz

Knihy zasíláme také na slovensko. tato možnost platí pouze při platbě on-line kartou 
nebo payu. vzhledem k vysokým poštovním a bankovním poplatkům nezasíláme knihy 
na dobírku. v takovém případě využijte prosím svého kontaktu v čechách, na který je 
možno dobírkou zásilku zaslat.

Kromě toho nabízíme přímý prodej našich knih také obchodníkům, školám, institucím, 
dalším internetovým obchodům, knihovnám apod. pro ty z vás, kteří 

od nás již knihy odebíráte, probíhá spolupráce  za stejných podmínek, na jaké jste zvyklí, 
jen objednávané tituly vyberete snadno přímo v internetovém obchodě, kde je pro vás 

připravena speciální sekce registrace obchodníka nebo školy, školky,  
kterou snadno vyplníte podle instrukcí.

další informace na www.svojtka.cz

přidejte si nás na


