
Vážení rodiče,
v době mimořádných opatření a uzavření škol v celé 
České republice nabízíme vašim dětem alternativu 

trávení volného času a chceme vám tuto složitou situaci 
ulehčit. V naší přehledné knižní nabídce naleznete 

tipy pro předškoláky i školáky, tituly jsou odborníky 
pečlivě vybrané pro každý věk. Nezapomněli jsme se 
zajímavými tipy ani na vás rodiče, dospělé čtenáře! 

Věříme, že vás katalog Čteme doma zaujme, 
a přejeme celé vaší rodině pevné zdraví.

Se srdečným pozdravem a díky

tým nakladatelství MLADÁ FRONTA

#ctemedoma 
#spolecnetozvladneme

bookni si!

cteme doma!



3x vázaná, celkem 304 
stran, 217 x 220 mm, 
běžná cena 649 Kč

Prožij s Viktorkou a je-
jím dědečkem nejedno 
dobrodružství, při kte-
rém se dozvíš o světě 
kolem sebe a o tom, 
jak se zachovat v růz-
ných situacích. Knihy 
pomůžou rozvinout tvé dobré vlastnosti.

BALÍČEK – DĚDEČEK 3 V 1
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
DĚDEČKU, JEŠTĚ VYPRÁVĚJ
DĚDEČKU, UŽ CHODÍM DO ŠKOLY

Cena pro tebe

422 Kc

LADISLAV ŠPAČEK

VÍCE ZDE

Vázaná, 120 stran, 
135 x 205 mm, 
běžná cena 219 Kč

Brožovaná, 20 stran, 
122 x 170 mm, 
běžná cena 149 Kč

U malování se skvěle 
odreaguješ, zbavíš 
každodenního stresu, 
a navíc můžeš udělat 
radost i ostatním! 
Ilustrace lze z bločku 
jednoduše vytrhnout 
a obdarovat jimi široký 
okruh tvých blízkých.

Při nehodě přijde 
o život kachní máma. 
Jasmínka s Tomem se 
pokusí zachránit aspoň 
vejce a nechat ho 
vylíhnout v inkubátoru. 
Zanedlouho po dvoře 
pobíhá káčátko Knoflík 
a každou chvilku se 
dostane do nějakého maléru.

KREATIVNÍ TERAPIE – PŘÁNÍČKA
20 PŘÁNÍČEK K VYMALOVÁNÍ

JASMÍNČINA ZVÍŘÁTKA
KÁČÁTKO KNOFLÍK

Cena pro tebe

142 Kc
Cena pro tebe

97 Kc

HELEN PETERSOVÁ

VÍCE ZDEVÍCE ZDE

Knihy objednávejte kliknutím na tlačítko VÍCE ZDE, nebo na kniha.cz. 
Pro uplatnění slevy 35 % zadejte v košíku slevový kód ctemedoma.

predškolák

1. trída cteme doma

cteme doma

Vázaná, 62 stran, 
276 x 340 mm, 
běžná cena 399 Kč

Tahle kniha tě vezme 
za srdce, jen jak ji 
otevřeš. Od prvních 
stránek se ponoříš 
do báječného světa 
Toma Schampa a ti-
síce malých drob-
ností, které pro tebe 
připravil ve výčtech 
věcí každodenního 
života.

CELÝ SVĚT V OBRÁZCÍCH

Cena pro tebe

259 Kc

TOM SCHAMP

VÍCE ZDE

https://www.kniha.cz/detail/kniha-451414-dedecku-vypravej-etiketa-a-etika-pro-deti-komplet
https://www.kniha.cz/detail/kniha-472305-kreativni-terapie-pranicka
https://www.kniha.cz/detail/kniha-491748-kacatko-knoflik
https://www.kniha.cz
https://www.kniha.cz/detail/kniha-443080-cely-svet-v-obrazcich


Vázaná, 64 stran, 
210 x 240 mm, 
běžná cena 299 Kč

Brožovaná, 56 stran, 
190 x 255 mm, 
běžná cena 159 Kč

Nejpopulárnější 
kocour na světě při-
náší další porci skvělé 
zábavy! Připraven je 
nejen výběr z toho 
nejlepšího čtení, 
ale hlavně mnoho 
zábavných úkolů 
a kvízů. Rozluštění 
tajných šifer odhalí, 
jaké lumpárny Garfield 
zase vyvedl.

Víš, kdo jsou to 
blaničtí rytíři? 
Jeden z nich se totiž 
zatoulá pod bájnou 
horu Blaník, kde 
nachází nejrůznější 
příběhy, se zvířátky, 
ale i s podivnými by-
tostmi. Například se 
čtyřrohým beranem 
nebo lesními skřítky.

LUŠTĚNÍ S GARFIELDEMBÁCHORKY BLANICKÉHO RYTÍŘE

Cena pro tebe

194 Kc
Cena pro tebe

103 Kc

EVA BAVOROVÁMILOŠ ZAPLETAL

VÍCE ZDEVÍCE ZDE

Vázaná, 80 stran, 
220 x 280 mm,
běžná cena 249 Kč

Přesvědč se na vlastní 
kůži, že vlastnoručně 
vyrobený dárek zahřeje 
u srdce nejen obda-
rovaného, ale i tebe. 
Většinu potřebného 
materiálu máš doma 
a díky fotografiím 
a podrobným poky-
nům zvládne dárečky vyrobit každý.

DÁREČKY OD SRDCE
VÍCE NEŽ 50 NÁPADŮ NA VLASTNORUČNĚ 
VYROBENÉ DÁRKY!

Cena pro tebe

162 Kc
VÍCE ZDE

Knihy objednávejte kliknutím na tlačítko VÍCE ZDE, nebo na kniha.cz. 
Pro uplatnění slevy 35 % zadejte v košíku slevový kód ctemedoma.

3. trída

2. trída

cteme doma

cteme doma

Brožovaná – volné listy, 
210 x 295 mm,
běžná cena 279 Kč

Ideální zábava pro 
každou dívku, která 
miluje módu a ráda 
sní o těch nejblázni-
vějších modelech. Roz-
kládací desky obsahují 
propisovací náčrtník 
a pevné karty s 200 
šablonami na nejrůz-
nější části oděvů.

MÓDNÍ REBELKA
NÁVRHY OUTFITŮ

Cena pro tebe

181 Kc
VÍCE ZDE

https://www.kniha.cz/detail/kniha-410679-lusteni-s-garfieldem
https://www.kniha.cz/detail/kniha-462010-bachorky-blanickeho-rytire
https://www.kniha.cz/detail/kniha-450253-darecky-od-srdce
https://www.kniha.cz
https://www.kniha.cz/detail/kniha-443043-modni-rebelka-navrhy-outfitu


Vázaná, 79 stran, 
225 x 283 mm, 
běžná cena 249 Kč

Vázaná, 64 stran, 
155 x 235 mm,
běžná cena 229 Kč

V Banátu je šest 
vesnic s většino-
vým obyvatelstvem 
českého původu. Tato 
kniha vypráví o ces-
tě Ileany a Petry za 
poznáním současného 
života osobité české 
komunity v horách 
nad Dunajem.

S pomocí běžně 
dostupných materiálů 
a potřeb si vytvoříš 
nejrůznější látkové 
i pletené panenky 
nebo postavičky su-
perhrdinů a oblečení 
pro ně. Podrobné 
návody doplňují 
fotografie jednotli-
vých kroků a střihy 
výrobků.

ČEŠI V BANÁTUPANENKY PRO ŠIKULKY

Cena pro tebe

162 Kc
Cena pro tebe

149 Kc

PETRA DOBRUSKÁJANE BULLOVÁ

VÍCE ZDEVÍCE ZDE

Vázaná, 208 stran, 
135 x 205 mm, 
běžná cena 259 Kč

Brožovaná, 136 stran, 
130 x 200 mm,
běžná cena 199 Kč

Jediná vládnoucí žena 
na českém trůně není 
spjata pouze s povin-
nou školní docházkou, 
zavedením příjmení 
nebo zákazem mučení. 
V téhle knížce zjistíš 
spoustu věcí, které tě 
ve škole neučili!

Louisův život se 
obrátí vzhůru 
nohama. Když jeho 
otec přijde o práci 
a stane se z něj muž 
v domácnosti, musí 
Louis čelit nepoživa-
telnému jídlu. Jako 
by nestačilo, že ve 
škole lítá z jednoho 
průšvihu do druhého.

MARIE TEREZIE
OČIMA MARIE ANTOINETTY A GENERÁLA LAUDONA
EDICE VELIKÁNI DO KAPSY

UŽ Z TĚCH RODIČŮ ŠÍLÍM

Cena pro tebe

168 Kc
Cena pro tebe

129 Kc

TOMÁŠ NĚMEČEK

PETE JOHNSON

VÍCE ZDEVÍCE ZDE

Knihy objednávejte kliknutím na tlačítko VÍCE ZDE, nebo na kniha.cz. 
Pro uplatnění slevy 35 % zadejte v košíku slevový kód ctemedoma.

5. trída

4. trída

cteme doma

cteme doma

https://www.kniha.cz/detail/kniha-449636-cesi-v-banatu
https://www.kniha.cz/detail/kniha-420985-panenky-pro-sikulky
https://www.kniha.cz/detail/kniha-454707-marie-terezie-ocima-marie-antoinetty-a-generala-laudona
https://www.kniha.cz/detail/kniha-462258-uz-z-tech-rodicu-silim
https://www.kniha.cz


Časopis pro děti  
od 2 do 6 let 
plný obrázkových 
příběhů, zábavných 
úkolů, vystřihovánek 
a námětů na 
kreativní učení 
a tvoření. Provázejí 
jej veselé postavičky 
Líza a Pupík, Dino 
a Saura, průzkumník 
Žárovka, Mylišáci 
a další.

44 stran
Cena pro Tebe za 
roční předplatné 

397 Kč

Časopis

OBJEDNAT

Časopis

Časopis pro děti  
od 6 let. Je plný 
zábavného luštění 
a tvořivých aktivit, 
při kterých si děti 
procvičí logické 
myšlení a důvtip. 
Součástí každého 
vydání je všitý sešit 
Miničtení.

44 + 16 stran
Cena pro Tebe za 
roční předplatné 

397 KčOBJEDNAT

Vázaná, 328 stran, 
140 x 210 mm, 
běžná cena 349 Kč

Brožovaná, 176 stran, 
191 x 250 mm,
běžná cena 369 Kč

Zdravé dobroty jsou 
plné inspirativních 
a chutných receptů 
a rad, jak zásobit spíž 
místními, sezonními 
a průmyslově nezpra-
covanými ingredien-
cemi. Recepty provází 
překrásné fotografie.

Autor oblíbených 
knih Projekt manžel-
ka a Dozvuky mých 
lásek napsal tento 
román společně se 
svou ženou Anne. 
Vypráví o bilancování 
uprostřed života, 
o hledání lásky i sebe 
sama.

ZDRAVÉ DOBROTY – SLANÉ I SLADKÉ
BEZ LEPKU, MLÉKA A CUKRU

PÁR KROKŮ VPŘED

Cena pro tebe

227 Kc
Cena pro tebe

240 Kc

HENRIETTA INMANOVÁ
ANNE BUISTOVÁ, GRAEME SIMSION

VÍCE ZDEVÍCE ZDE

Knihy objednávejte kliknutím na tlačítko VÍCE ZDE, nebo na kniha.cz. 
Pro uplatnění slevy 35 % zadejte v košíku slevový kód ctemedoma.

DOSPeLÍ cteme doma

https://www.kniha.cz/detail/kniha-450163-zdrave-dobroty
https://www.kniha.cz/detail/kniha-462231-par-kroku-vpred
https://www.kniha.cz

