NABÍDKA
KNIHKUPECTVÍ
LEVNÉ KNIHY

Ocitněte se
v zajetí ledu!
Recenze na straně 6!
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Vážení zákazníci, ač to na rtuti teploměru
zatím není znát, letní čas zahálky se pomalu
blíží ke konci a nastává čas podzimu. I přes
letošní netypické horké léto, kdy teplota šplhala
k 40 °C, jsme na vás mysleli a připravili jsme pro
vás druhé číslo našeho magazínu sítě knihkupectví Levné knihy. V magazínu naleznete především široký výběr knih napříč spektrem všech
žánrů za velmi příznivé ceny, jaké jsou v síti
našeho knihkupectví samozřejmostí.
Z našich knižních novinek bychom Vám
rádi doporučili především román Terror Dana
Simmonse, o arktické expedici bojující o přežití
v zajetí ledu. Recenzi ke knize si můžete přečíst
na straně 2. Za zmínku stojí také knihy bývalého
kriminalisty Martina Goffa, který bývá právem
označován za vycházející hvězdu české detektivní scény. V Levných knihách nabízíme jeho
knihy Muž s unavenýma očima a její volné pokračování v knize Bez těla.
Velkou část magazínu věnujeme dětem
a jejich přípravě na blížící se školní rok. Levné
knihy jsou tradičně jednou z nejvyhledávanějších prodejen dětských knih i školních potřeb.
Určitě si tedy i vy pro své děti vyberete z bohaté
nabídky knížek, cvičebnic, psacích i výtvarných
potřeb či sešitů.
V neposlední řadě bychom rádi zmínili otevření naší nové největší pobočky v centru
Prahy ve Vodičkově ulici, kde na vás čeká ve
dvou podlažích v klimatizovaných prostorech
široký výběr knih, hraček i papírenského sortimentu.
Poslední novinkou je otevření knihkupectví
Budget Books v Lazarské ulici. Jedná se o první obchod v Praze pod touto značkou. Nakoupit
zde můžete výhradně knihy v anglickém jazyce
za bezkonkurenční ceny. V jediném obchodě
tohoto druhu v ČR můžete pořídit bestsellery
v cenové hladině od 99 Kč. Naleznete zde knihy
všech žánrů od dětských knížek, přes beletrii
a klasiku až po naučnou literaturu.
Příjemné a inspirativní čtení Vám
za tým Levných knih přeje Vendy

Vydávají Levné knihy a.s.
Do Čertous 2660/16, Praha 9, 193 00
IČO 28226909
marketing@levneknihy.cz
Právo na změny a chyby v sazbě či tisku vyhrazeno.

10 NEJPRODÁVANĚJŠÍCH KNIH
ZA DUBEN - ČERVENEC 2018
OLTÁŘ ZTRACENÉHO
RÁJE

MALÝ PRINC

JAMES ROLLINS

ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY

79 Kč

59 Kč

SEN PORODNÍ BÁBY

KLUBÍČKO VESELÝCH
POHÁDEK

SABINE EBERTOVÁ

JITKA ŠKÁPÍKOVÁ

79 Kč

49 Kč

STEPHANIE LAURENSOVÁ

SVŮDCOVA PŘÍSAHA

ZÁPISNÍK MALÉHO
ZÁLESÁKA

79 Kč

49 Kč

JANE EYREOVÁ

HONZÍKOVA CESTA

99 Kč

99 Kč

SLEPIČÍ POLÉVKA
PRO INSPIRACI
ŽENSKÉ DUŠE

BRZY PŮJDU DO
ŠKOLY

79 Kč

29 Kč

CHARLOTTE BRONTËOVÁ

BOHUMIL ŘÍHA

JACK CANFIELD ,
MARC VICTOR HANSEN ,
S. MARSTONOVÁ

DOPORUČUJEME
KRVAVÉ EVANGELIUM

KATEŘINA ARAGONSKÁ
Pravá královna

JAMES ROLLINS

Zemětřesení u izraelské Masady odhalí hrobku
v srdci hory. Trio vyšetřovatelů přilétá prozkoumat
děsivý objev – podzemní chrám ukrývající mumiﬁkované tělo ukřižované dívky. Podaří se vyšetřovatelům rozluštit záhadu a zachránit svět před blížící
se katastrofou?

79 Kč
640 stran

ALISON WEIROVÁ

Historický román pojednávající o osudu první
manželky Jindřicha VIII. bourá mnohé mýty obestírající tuto významnou ženu. Místo oběti dějinných
zvratů je v knize Kateřina Aragonská líčena jako
charismatická a nezlomná hrdinka bojující za svá
práva i za práva své jediné dcery.

119 Kč
552 stran

SEN PORODNÍ BÁBY
SABINE EBERTOVÁ

69 Kč
424 stran

Odvaha, láska, zrada, nenávist i pomsta, to vše na
pozadí skutečné historické události. Závěrečný díl
historické ságy, která čtenáři přibližuje každodenní
život v raném středověku napříč společenskými
vrstvami. V sérii je patrná romantická linka, ale
i drsné naturalistické líčení válek.

MŮJ BÁJEČNÝ ROK 2019

TAJNÁ ŘEČ TĚLA

MARTINA KRAKOVSKÁ

Připravte se na příští rok s předstihem! Originálně
graﬁcky zpracovaný diář na rok 2019 vám bude vítaným pomocníkem. Každý měsíc je uveden citátem. Naleznete zde i prostor pro osobní motivační
výzvy: jaké jsou vaše plány a na co se daný měsíc
těšíte. Na každé dvoustránce je jeden týden.

79 Kč
288 stran

DAVID LEWIS

Kniha Davida Lewise o nonverbální komunikaci
se stala světovým bestsellerem. Vyšla ve více než
70 jazycích a nachází si stále nové čtenáře. Tato
praktická příručka vás naučí účinně používat řeči
těla v práci i při hře, a tak dosahovat většího společenského a profesionálního úspěchu.

OBĚŤ

JAMES CAROL

99 Kč

Souboj dvou psychopatických mozků. Policejní
proﬁler Jameson Winter se sám stane podezřelým
z vraždy. Podaří se vyšetřovateli zprostit viny
a přijít na stopu skutečného vraha nebo se ďábelské
Amélii podaří položit Wintera na lopatky? Mrazivý
thriller z pera Jamese Carola.

89 Kč
256 stran
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ŠKOLA
505 AKTIVIT PRO DĚTI

505 hádanek, rébusů, bludišť a omalovánek
zabaví děti po celý rok.
Pomohou jim podpořit schopnost učení
a formou hry posílí jejich trpělivost, pečlivost
a soustředění.

29 Kč

48 stran

ANGLIČTINA
PRVNÍ SLOVÍČKA

Knížečky - Angličtina první slovíčka jsou určeny pro
děti předškolního a školního věku. Pomocí obrázků znázorňujících různé aktivity se děti mohou
učit a procvičovat základní anglická slova a fráze.
Čekají na ně také jednoduché úkoly a vybarvování
obrázků.

PROCVIČOVÁNÍ
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Děti spolu s pejskem Bafem řeší mnoho zajímavých
úkolů a nečekaných záhad. Zábavnou formou si
tak procvičí logické uvažování, kombinační myšlení,
pozornost, paměť a další důležité schopnosti
a dovednosti tolik potřebné v první třídě. Kniha
nabízí jednoduché, samostatně zvládnutelné
úkoly.

à 49 Kč
96 stran

128 stran

POMŮCKA PRO ŠKOLÁKY

89 Kč

S těmito pomůckami se děti ve škole neztratí! Na
oboustranném archu naleznou základní přehlednou problematiku daných oborů. Nabídka obsahuje tyto pomůcky: Větné členy, Vzory podstatných
jmen, Slovní druhy, Malá násobilka, Převody jednotek, Obvod a obsah, Vyjmenovaná slova a Zlomky.

29 Kč
69 Kč

160 stran

ČESKÉ DĚJINY
stručný přehled

Publikace České dějiny – stručný přehled zachycuje
období od prvního osídlení našeho území až po
současnost. Všechny podstatné události české
historie jsou v knize uspořádány přehledně a chronologicky. Součástí přehledu jsou také historické
mapy a charakteristika stavitelských slohů.

à 19 Kč

ŠKOLA

29 Kč
48 stran

PRVNÍ PÍSANKA

PROCVIČJEME
ČESKÝ JAZYK
LUCIE VÍCHOVÁ

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z češtiny?
Tato cvičení je budou bavit! Látka je zpracována
do tvořivých a hravých úkolů, nechybí křížovky či
doplňovačky. Samozřejmostí je klíč správných řešení. Obsah knihy je v souladu s učivem Rámcového
vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ.

PŘIPRAVUJEME SE
NA ŠKOLU

Příprava do školy formou zábavy!
Sešit nabízí předškolním dětem rozmanitá grafomotorická cvičení, která jsou velmi důležitou
přípravou pro psaní ve škole. Bohatě ilustrovaná
cvičebnice pomůže dětem lépe zvládat základy
psaní i správné držení tužky či pera.

à 29 Kč
32 stran

à 59 Kč

72 stran

V edici POV I N N Á Č E T BA
vycházejí zjednodušená díla světové klasiky,
která jsou doplněna spoustou obrázků tak,
aby zaujala malé čtenáře.
Známé příběhy v přepracovaném vydání
snáze přimějí školou povinné děti k četbě.

à 59 Kč
70 stran
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V cvičebnicích naleznete pestrou škálu úkolů pro
rozvoj jemné motoriky. Tyto sešity obsahují jednak
předlohy, jednak zajímavá cvičení pro procvičování ruky dítěte a zároveň rozvíjejí paměť, pozornost,
myšlení a fantazii.
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RECENZE

V ZAJETÍ LEDU
Terror Dana Simmonse je ve všech slova
smyslech mrazivý horor. Kniha sleduje osudy námořníků, kteří uvázli v ledové pasti,
docházejí jim potraviny a pronásleduje je
tajemný netvor.
Román je inspirován záhadnými, dodnes
zcela neobjasněnými okolnostmi zmizení
polární výpravy sira Franklina z poloviny
19. století.
Cílem expedice pod vedením zkušeného Johna Franklina bylo nalézt severozápadní cestu
– tedy volnou cestu po moři kolem Kanady,
která by ušetřila čas i náklady admirality.
Posádka čítající přes stovku mužů vyplula
s loděmi Erebus a Terror v roce 1845. Jejich
konec byl však tragický.
Obě lodě se na moři ztratily spolu s celou
posádkou. Po expedici zůstaly jen strohé
zmatečné zprávy, které do případu zmizelých
lodí vnesly ještě větší nejasnosti.
Právě toto záhadné zmizení mužů i obou lodí
přimělo Dana Simmonse k sepsání knihy
Terror, ve které přichází s vlastním, a jak se
na věhlasného autora sci-ﬁ a hororu patří,
svérázným vysvětlením tajemství obestírajícím zánik arktické výpravy.
Dan Simmons se nelehkého úkolu zhostil
bravurně. Nastudoval dosud známé prameny o zmizelé arktické výpravě, historický
kontext daného období, technické detaily
i vzhled a vybavení obou válečných lodí.
Výsledkem je šestisetstránkový plastický
popis Franklinovy výpravy plný napětí,
prokreslené psychologie postav, živých
dialogů i narůstajícího strachu z vidiny
blížící se smrti.
Tuto knihu rozhodně doporučuji číst
v horkých letních dnech. Barvitý popis nehostinných arktických podmínek vás pohltí
a vy se ocitnete ve zdrcujícím zajetí ledu, kde
i přes tucet vrstev oblečení pocítíte bolestivých –40 °C. Pokud se vám někdy podaří
od knihy odpoutat a zavřít ji, panující třicetistupňová vedra jistě oceníte.
Kapitán lodi Jejího Veličenstva Terror často
přemýšlel o tom, že vůbec nic neví o budoucnosti, která ho čeká – kromě toho, že jeho loď
ani Erebus už nikdy nevyplují pod parou ani
pod plachtami –, pak si ale připomněl jeden
nezvratný fakt: až mu dojde zásoba whisky,

vystřelí si Francis Rawdon Moira Crozier mozek z hlavy.
Kromě nepředstavitelné zimy, tenčících se
zásob uhlí, a stejně tak rychle ubývajících
zásob jídla námořníky navíc pronásleduje zlo
nejasného původu. Jakýsi démon povstalý
z ledu, který krvelačně a vynalézavě likviduje
jednoho námořníka za druhým.
Mladá eskymácká žena, která byla nalezena
poblíž lodi, se stává novou záhadnou členkou výpravy. Námořníky je nazývána Mlčenlivou dámou. Toto poetické přízvisko se jí
dostalo z jednoho prostého důvodu – kdosi
jí totiž uhryznul jazyk. Mlčenlivá dáma je sice
tichou, ale za to významnou členkou expedice, jak se ukáže ke konci příběhu.
S klesající teplotou i hladinou rumu v lodních
sudech, klesá také morálka posádky. Protřelému kapitánovi Terroru Francisi Crozierovi
se daří udržovat pořádek jen silou vůle
a svou dosud nezpochybnitelnou autoritou.
U námořníků se však i přesto začíná rozmáhat modlářství. Čím déle jsou lodě zaklíněny v ledu, tím více upadá víra námořníků
v možnost návratu i v Boha. Útěchu a spásu
nalézají ve vyřezávání amuletů a pohanských
fetišů ve tvaru bílého medvěda a nošení
obětí v podobě zbytků jídla mladé člence
výpravy, ve které spatřují eskymáckou čarodějnici.
Irving v tu chvíli málem zaječel. Jen ceremoniální tíha okamžiku a vlastní ochromující
strach ho přiměly zůstat zticha. Ta věc dívku
nepohltila. Irving si uvědomil, že se dívá na
temeno modrobílé netvorovy hlavy – hlavy
přinejmenším třikrát větší, než byla ženina
hlava –, jejíž tlama se přivřela, ale nezacvakla
zuby až k sobě, takže se obří čelisti zastavily
u jejích otevřených úst a vytrčené brady. Paže
měla Eskymačka stále široce rozpažené do
tmy, jako by se chystala obejmout gigantickou
masu srsti a svalů, která ji obklopovala. A pak
se rozezněla hudba.
Kapitán Crozier dosud hledal inspiraci pro
efektivní řešení svízelných situací v lahvi
whisky. Spolu s jeho oblíbenou tekutinou
mu však dochází také schopnost motivovat
mužstvo k poslušnosti a disciplíně i víře
v možnost záchrany.
V posádce se navíc začínají šířit obávané
kurděje. Příznakem nemoci je krvácení,
svalová ochablost a také šílenství. To se odráží v zabarvení příběhu. Zatím téměř čistě
realistická linka je přerušena a spolu s čím

dál častějšími útoky netvora a propukajícím
šílenstvím vplouvá vyprávění do vod mystiky
a fantastiky.
Tato žánrová podbarvení příběhu se však
nevyrušují, naopak, nečekaný, téměř mystický závěr knihy se zdá být po úvaze jediným
možným logickým vyústěním příběhu.
Simmons zvolil pro své vyprávění několik
postav. Možnost nahlížení příběhu z vícero
úhlů pohledu dodává knize větší hloubku
i uvěřitelnost. Časové skoky naopak drží
čtenáře v neustálém napětí a i přes značný
objem knihy příběhu dodávají příjemnou
dynamiku.
Celkově je Terror Dana Simmonse úchvatným
čtením se strhující atmosférou, hloubkou
příběhu i podmanivou sugestivitou autorova
slohu. Eskymácká mytologie, o kterou je
příběh obohacen, je zajímavým doplněním
již tak komplexního textu.
Zajímavost:
Dan Simmons vydal Terror v roce 2007, tedy
v době, kdy byla ještě obě plavidla pohřešována. V roce 2014 byl objeven Erebus a o dva
roky později moře vydalo i Terror. Objevení
lodí učinilo konec spekulacím o jejich záhadném zmizení.

119 Kč

648 stran

SVĚTOVÁ
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SCARLETT 1

99 Kč
544 stran

ALEXANDRA RIPLEYOVÁ

Čtenáře světového bestselleru Jih proti Severu
by jistě zajímalo, jaké by bylo pokračování osudů
slavných protagonistů. Tohoto nelehkého úkolu
se zhostila Alexandra Ripleyová a oživila slavné
literární postavy i prostředí, v němž žily. Podaří se
Scarlett znovu proniknout do Rhettova srdce?

79 Kč
KOČOVNÁ NEVĚSTKA
INY LORENTZOVÁ

99 Kč

Sedmnáctiletá Marie je vlivem intrik odsouzena
k vyhnání z města. Od té chvíle jí zbývá jen možnost
živit se „nejstarším řemeslem světa“ a čekat na
svou šanci se pomstít všem, kteří ji uvrhli do této
bídy. Temný příběh ze středověku plný intrik,
zoufalství i odhodlání.

296 stran

TAK PRAVIL ZARATHUSTRA
FRIEDRICH NIETZSCHE

79 Kč
240 stran

VRAŽDY V ULICI MORGUE
EDGAR ALLAN POE

Vraždy v ulici Morgue jsou považovány za první
moderní detektivní příběh, který změnil podobu
světové literatury. Přes svůj nevelký rozsah v něm
nechybí napětí, hrůza a překvapivé rozuzlení.
Výbor obsahuje i povídky náležící nad rámec detektivního a hororového žánru.

BEZ TĚLA
MUŽ S UNAVENÝMA OČIMA
MARTIN GOFFA

Martin Goﬀa je označován za vycházející hvězdu
české detektivní scény. Jako bývalý kriminalista
může čtenáře konfrontovat nejen s činy jednotlivých postav příběhu, ale též s metodami práce
vyšetřovatelů. Jeho knihy se vyznačují originální
zápletkou, živými dialogy i gradujícím napětím.

Kniha představuje základní Nietzscheho básnicko-ﬁlozoﬁcké dílo, ve kterém na příběhu ﬁktivní
postavy perského proroka Zarathustry a jeho
putování, představuje čtenáři základní teze své
ﬁlozoﬁe. Zarathustra tak činí prostřednictvím
bohatého proudu aforismů, legend a mýtů.

79 Kč
400 stran

79 Kč
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DOPORUČUJEME
OSVĚTIM

ZÁSNUBY

V této přesvědčivé knize, která vyšla poprvé
k desátému výročí osvobození Osvětimi, pojednává
autor o historii nejznámějšího nacistického tábora.
Kniha se věnuje vývoji tábora z koncentračního ve
vyhlazovací, zkoumá mentalitu a motivaci nacistů
a odhaluje fascinující i znepokojivé skutečnosti.

Jednoduše řekněte ano a nechte se vtáhnout do
děje nezapomenutelného příběhu. Vydejte se na
fascinující romantickou cestu ze slávy a lesku dní
mladých debutantek v Londýně 50. let minulého
století i do lákavé a přitažlivé atmosféry moderního Manhattanu. Kniha o vášni, lži a odhodlání.

LAURENCE REES

TASMINA PERRY

119 Kč
616 stran

79 Kč
342 stran

MĚDĚNÝ JEZDEC
PAULLINA SIMONSOVÁ

109 Kč
320 stran

Matthäus Hetzenauer –
NEJLEPŠÍ ODSTŘELOVAČ
WEHRMACHTU

Román o osudové lásce, která se zrodila navzdory
nelítostným poměrům v době německé blokády
Leningradu. Sedmnáctiletá Taťána a o několik
let starší nadporučík Alexandr musí překonávat
strach z prozrazení, lidskou zášť, hlad i válečné
utrpení. Román vyniká svým žensky poutavým
pohledem.

DCERY PANA DARCYHO
ELIZABETH ASTONOVÁ

ROLAND KALTENEGGER

Kniha vojenského historika Rolanda Kalteneggera představuje první pokus o ucelený životopis
Matthäuse Hetzenauera, rodáka z tyrolského
Brixenu. Ten narukoval na podzim roku 1942
a s 345 nárokovanými zásahy do konce války se
stal bezkonkurenčně nejúspěšnějším odstřelovačem německé armády.

99 Kč
424 stran

69 Kč

Na světe existuje několik tisíc napodobitelů a pokračovatelů Jane Austenové, ale jediné Elizabeth
Astonové se dostalo kritického uznání – a to právě
za její román Dcery pana Darcyho, jenž se stal
rovněž světovým bestsellerem.

99 Kč

640 stran

416 stran

KOUZELNÝ NÁRAMEK
VIOLA SHIPMANOVÁ

Prvotina autorky Shipmanové hraje na všemožné
citové zvonky a píšťalky, je to jakýsi beletristický
rádce, jak žít dobrý život: Žij! Miluj! Směj se!
Všímá si všeho, co je důležité – rodina, přátelé,
láska, prostý život – způsobem, kterým zahřeje
u srdce.

DĚTSKÉ KNIHY
MINIENCYKLOPEDIE

SRDÍČKO A VELKÝ TURNAJ

Zajímají se vaše děti o dopravní prostředky, jako
jsou auta, letadla či vlaky? Bohatě ilustrované
miniencyklopedie poskytnou dětem zábavnou formou znalosti a ještě mnohem víc příběhů o jejich
oblíbených dopravních prostředcích.

USCH LUHNOVÁ

Pozdvižení na Hříběcí Výšině! Kvůli velkému jezdeckému turnaji jsou všichni v jednom kole. Klára chce
jet na Zvonečkovi, jenže ten má najednou strach.
A tak dostane nového koně. Anička je zděšená, aby
to snad nebyl její kůň Srdíčko! Další dobrodružný
příběh o Aničce a jejím divokém koni Srdíčku.

69 Kč

70 stran

SINDY V NEBEZPEČÍ
RUTH GELLERSENOVÁ
MELANIE BROCKAMPOVÁ

59 Kč

128 stran

Co je se Sindy, Verčiným poníkem? Stojí sklesle
v rohu a nechce jíst. Že by sežral nějakou jedovatou
rostlinu? Jenže Lenka má oči jen pro nového spolužáka a také Ema si myslí, že Verča přehání. Nevidí,
že Sindy hrozí velké nebezpečí…

à 59 Kč
48 stran

TAVE-ŠALA
KAR E L M AY

Příběhy Vinnetoua a Old Shatterhanda
Nejrozsáhlejším je úvodní z nich, Tave-šala,
který je pro větší dramatičnost zkráceným
románem Mezi supy. Zajímavé jsou i další,
méně známé povídky Blizzard, Zpívající voda,
Slepý výstřel, Old Cursing-Dry či humorně
pojatí Hořčicoví indiáni.

89 Kč

128 stran
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DVOJJAZYČNÉ
KNIHY
BUDGET BOOKS

Nová prodejna na rohu Spálené a Lazarské ulice je prvním obchodem pod značkou Budget

Books v Praze. V této moderní prodejně naleznete výhradně knihy v anglickém jazyce. V nabídce jsou
klasické tituly, knihy pro děti ale například také thrillery Joa Nesbøho. Zákazníky jistě potěší, že všechny
tituly si drží klasickou cenovou hladinu sítě knihkupectví Levné knihy. V neposlední řadě, zde naleznete
dekorační a dárkové předměty s typicky britskou tématikou.

THE SNOWMAN
JO NESBØ

THE LITTLE
PRINCE

ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY

CZK 129

CZK 79

BRUCE
SPRINGSTEEN –
BORN TO RUN

CZK 99

READ MORE, PAY LESS!

THE MAMMOTH BOOK
OF GREAT BRITISH
HUMOR

CZK 149

KDE NÁS NAJDETE
Prodejny LEVNÉ KNIHY najdete na více než 50 místech po celé České republice.
Naše obchody umisťujeme tak, abyste se k nám snadno dostali. Krajská a větší města, místa s vynikající dostupností
MHD nebo obchodní a nákupní centra, tam všude můžete najít naše prodejny.
Těšíme se na vaši návštěvu.
BRNO, OC Dornych, Dornych 404/4, 602 00
BRNO, OC Ivanovice, Hradecká 408/40, 621 00
BRNO, OC Futurum, Vídeňská 132/100, 619 00
BRNO, OC Královo Pole, Cimburkova 593/4, 612 00
BRNO, Masarykova 506/37, 602 00
BRNO - Modřice, OC Olympia, U dálnice 777, 664 42
ČESKÉ BUDĚJOVICE, OC Mercury, Nádražní ul. 1759, 370 01
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Lannova třída 15/11, 370 01
DĚČÍN, Prokopa Holého 130/15, 405 02
DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem, Revoluční 64, 544 01
FRÝDEK MÍSTEK, OC Frýda, Na Příkopě 3727, 738 01
HRADEC KRÁLOVÉ - Paříž, Baťkovo náměstí 552/2, 500 02
HRADEC KRÁLOVÉ, Rašínova třída 1669, 500 02
HRADEC KRÁLOVÉ, S. K. Neumanna 589/17, 500 02
CHEB, ul. Svobody 547/19, 350 02
CHOMUTOV - Otvice, Obchodní zóna 260, 431 11
JABLONEC nad Nisou, Podhorská 4963/9, 466 01
JIHLAVA, Benešova 1304/8, 586 01
KARLOVY VARY, T. G. Masaryka 2023/10, 360 01
KARLOVY VARY - Jenišov, OC Globus, Obchodní 30, 360 01
KLADNO, Kauﬂand, Italská 50, 272 01
KLADNO, OC Oáza, Arménská 2673, 272 00
KLADNO, OC Central, Petra Bezruče 1489, 272 01
LIBEREC, OC Nisa, České Mládeže 456, 463 12
LIBEREC, Pražská 155/40, 460 01
MLADÁ BOLESLAV, OC Bondy, V. Klementa 1459, 293 01
OLOMOUC, AUDY, Legionářská 739/7, 779 00
OLOMOUC, Horní náměstí 371/1, 779 00
OSTRAVA, OC Futurum, Varenská 3309/50, 702 00
OSTRAVA, OC Karolína, Vítkovická 3278/3, 702 00
OSTRAVA, 28. října 103/12 (Sýkorák), 702 00
PARDUBICE, 17. listopadu 233, 530 02
PÍSEK, Velké náměstí 26, 397 01
PLZEŇ, OC, Sukova ul. 2895/23, 301 00
PLZEŇ, Kauﬂand, Lochotínská 1108/18, 301 00
PLZEŇ, OC Plaza, Radčická 2861/2, 301 00
PLZEŇ, B. Smetany 139/1, 301 00
PRAHA 1, Spálená 104/43, 110 00
PRAHA 2, Jugoslávská 16/8, 120 00
PRAHA 3, Vinohradská 111/109, 130 00
PRAHA 4, OC Novodvorská, Novodvorská 1800/136, 142 00
PRAHA 4, Budějovická, Olbrachtova 1946/64, 140 00
PRAHA 5, Štefánikova 229/5 (Anděl), 150 00
PRAHA 6, OC Šestka, Fajtlova 1090/1, 161 00
PRAHA 7, Šmeralova 178/1, 170 00
PRAHA 8, Zenklova 340/22 (Palmovka), 180 00
PRAHA 10, OC Eden, U Slávie 1527/3, 100 00
PROSTĚJOV, T. G. Masaryka 106/4, 796 01
ŠUMPERK, Gen. Svobody 250/5, 787 01
TÁBOR, 9. května 678/20, 390 02
TEPLICE, Školní 349/2, 415 01
TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 20/14, 674 01
ÚSTÍ NAD LABEM, Revoluční 206/8, 400 01
ZLÍN, OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01

543 214 292
515 224 644
547 210 206
549 213 857
542 211 209
546 216 646
387 415 123
386 321 950
412 516 277
494 371 823
596 110 399
495 530 634
495 530 288
495 536 157
353 997 179
474 332 250
483 302 039
567 302 115
353 223 665
353 227 446
312 262 330
312 524 388
312 101 692
482 736 035
485 111 230
326 723 123
585 429 228
585 310 843
596 632 616
596 639 652
596 117 176
466 531 638
384 389 094
373 323 545
373 323 683
377 220 379
377 237 979
224 930 766
222 518 611
222 510 894
241 413 298
222 314 404
257 324 287
233 312 555
233 383 944
283 851 870
272 733 109
581 694 214
582 335 980
381 252 887
417 537 297
567 211 793
475 212 773
577 019 906

dornych.brno@levneknihy.cz
brno.ivanovice@levneknihy.cz
brno.futurum@levneknihy.cz
kpole.brno@levneknihy.cz
masarykova.brno@levneknihy.cz
brno.olympia@levneknihy.cz
mercury.cbudejovice@levneknihy.cz
lannova.cbudejovice@levneknihy.cz
decin@levneknihy.cz
dvur.kralove@levneknihy.cz
fryda@levneknihy.cz
hradec.kralove2@levneknihy.cz
hradec.rasinova@levneknihy.cz
hradec.kralove@levneknihy.cz
cheb.svobody@levneknihy.cz
chomutov@levneknihy.cz
jablonec@levneknihy.cz
jihlava@levneknihy.cz
karlovyvary.perla@levneknihy.cz
karlovyvary.globus@levneknihy.cz
kauﬂand.kladno@levneknihy.cz
oaza.kladno@levneknihy.cz
central.kladno@levneknihy.cz
liberec.nisa@levneknihy.cz
prazska.liberec@levneknihy.cz
mlada.boleslav@levneknihy.cz
olomouc@levneknihy.cz
olomouc.horni@levneknihy.cz
ostrava.futurum@levneknihy.cz
ostrava.karolina@levneknihy.cz
ostrava@levneknihy.cz
pardubice@levneknihy.cz
pisek@levneknihy.cz
plzen.intercora@levneknihy.cz
kauﬂand.plzen@levneknihy.cz
plzen.plaza@levneknihy.cz
plzen.smetanova@levneknihy.cz
spalena.praha@levneknihy.cz
pavlak.praha@levneknihy.cz
vinohradska@levneknihy.cz
novodvorska@levneknihy.cz
budejovicka.praha@levneknihy.cz
andel.praha@levneknihy.cz
sestka.praha@levneknihy.cz
letna.praha@levneknihy.cz
palmovka.praha@levneknihy.cz
eden.praha@levneknihy.cz
prostejov@levneknihy.cz
sumperk@levneknihy.cz
tabor@levneknihy.cz
teplice@levneknihy.cz
trebic@levneknihy.cz
usti.ufora@levneknihy.cz
zlin@levneknihy.cz

Levné knihy, a. s., sídlo/korespondenční adresa: Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9, IČ: 28226909, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 13863
www.levneknihy.cz, e-mail: marketing@levneknihy.cz, tel.: 226 253 515
Všechny uvedené ceny, které obsahují DPH v plné výši, jsou platné při nákupu v kamenných prodejnách naší společnosti při jednorázové hotovostní platbě anebo při platbě platební kartou.
Uvedené ceny garantujeme min. do vyprodání zásob.

11

Zábavné úkoly
pro holky i kluky!
Děti na každé stránce poznávají
dopravní prostředky, zvířata, povolání,
jídlo, nářadí a spoustu dalších věcí.
Přitom si procvičují postřeh
a upevňují svoji soustředěnost.

à 59 Kč
24 stran
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