
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 a 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

bookni si!

cteme doma!



47

Brožovaná, 48 stran,
286 x 400 mm, 
běžná cena 299 Kč

Mapy v tomto 
atlase tě vezmou na 
úžasnou cestu kolem 
světa, při které 
se dozvíš spous-
tu zajímavostí ze 
světa zvířat a rostlin. 
Každá mapa je plná 
zábavných ilustrací, 
které si sám vybarvíš. 
Poznávej svět, zatím-
co si vybarvuješ.

ATLAS ROSTLIN A ZVÍŘAT

Vázaná, 64 stran, 
190 x 255 mm, 
běžná cena 199 Kč

Malované čtení je 
velká zábava. Místo 
některých slov jsou 
v textu obrázky, 
které musíš pojme-
novat a doplnit, 
aby mělo vyprávění 
hlavu a patu. Jsou to 
vyprávění pohádková 
i z běžného života, o zvířátkách i o lidech, 
veselá i dobrodružná zároveň. Zkrátka pro 
každého něco.

ANDREA POPPROVÁ
MALOVANÉ PŘÍBĚHY

Vázaná, 48 stran, 
240 x 300 mm,
běžná cena 249 Kč

Malé divoké prasátko 
Bořek najde jednoho 
dne v lese mušličku. 
Zaujme ho a zatouží 
poznat kraj, odkud 
mušlička pochází. 
Vydává se proto na 
dalekou cestu za 
poznáním.

BOŘEK Z LESA

Flexo, 128 stran, 
130 x 180 mm, 
běžná cena 179 Kč

Bruno tráví hrozně 
rád čas poznáváním 
světa – třeba ve městě, 
na horách, v cirkuse 
nebo u moře. A právě 
díky tvým malůvkám 
teď jeho dobrodružství 
parádně ožijí! Stačí si 
vzít do ruky obyčejnou 
tužku, barevné pastelky, popustit uzdu předsta-
vivosti a spolu s neobyčejným pejskem Brunem 
zažiješ obrovitánskou kopu zábavy.

BRUNO MALOVÁNKY

Cena pro tebe

194 Kc
Cena pro tebe

162 Kc

Cena pro tebe

116 Kc
Cena pro tebe

129 Kc

cteme doma! predškolák

ALEX T. SMITH

YVONNE HERGANNEOVÁ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

https://www.kniha.cz
https://www.kniha.cz/detail/kniha-491747-borek-z-lesa
https://www.kniha.cz/detail/kniha-472307-bruno-malovanky
https://www.kniha.cz/detail/kniha-466196-atlas-rostlin-a-zvirat
https://www.kniha.cz/detail/kniha-417087-malovane-pribehy
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Brožovaná, 88 stran, 
210 x 297 mm, 
běžná cena 299 Kč

Díky téhle knížce si mů-
žeš postavit hned šest 
zvířecích trofejí. Ná-
zorné instrukce ti po-
mohou probudit tvého 
miláčka k životu během chvilky. A pak si svým 
výtvorem můžeš originálně vyzdobit pokojí-
ček. Stačí nůžky, pravítko, tužka a lepidlo a je 
postaráno o zábavu pro celou rodinu.

PAPÍROVÝ ZVĚŘINEC
3D MODEL LIŠKY, 
JELENA, SURIKATY 
A MEDVĚDÍ RODINKY

Vázaná, 32 stran, 
148 x 210 mm, 
běžná cena 199 Kč

Už máš dárek ke Dni 
matek? Kdy jsi mamce 
naposledy napsal milý 
dopis? Jak by asi mam-
ka vypadala, kdyby byla 
superhrdinkou? Co 
takhle vyrobit jí záložku do knížky, pexeso nebo 
poukaz na splněné přání? Staň se malířem, spi-
sovatelem anebo kuchtíkem a dotvoř mamince 
památníček, který jí bude dělaný na míru!

LUCIE ŠAVLÍKOVÁ

PRO MAMINKU 
NA PAMÁTKU

Vázaná, 96 stran, 
135 x 195 mm, 
běžná cena 189 Kč

Když Nela dostane od 
Rosy červené baletní 
střevíčky, netuší, že jsou 
kouzelné! Přenesou ji 
do Země kouzel, kde 
potká krásného Bílého 
kocoura, který slíbí, že 
jí bude dělat průvodce 
v pohádkové říši.

MALÁ BALETKA 13 
NELA A TANČÍCÍ KOCOUR

Vázaná, 72 stran
165 x 210 mm,
běžná cena 249 Kč

Jednoduché vyprávění 
je určeno nejmenším 
čtenářům. Společně 
s hravým štěňátkem, 
které objevuje svět, se 
seznámí s radostmi, ale 
i se strastmi obyčejného 
psího života. Kniha je 
určena pro čtení  
genetickou metodou.

ZPRÁVY Z PELÍŠKU

Cena pro tebe

194 Kc
Cena pro tebe

123 Kc

Cena pro tebe

162 Kc
Cena pro tebe

129 Kc

cteme doma! 1.trída

DANIELA KROLUPPEROVÁ

DARCEY BUSSELLOVÁ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

https://www.kniha.cz/detail/kniha-463964-mala-baletka-nela
https://www.kniha.cz/detail/kniha-526497-zpravy-z-pelisku
https://www.kniha.cz/detail/kniha-454711-papirovy-zverinec
https://www.kniha.cz/detail/kniha-443077-pro-maminku-na-pamatku
https://www.kniha.cz
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Vázaná, 120 stran, 
135 x 205 mm, 
běžná cena 229 Kč

Jasmínka miluje zvířát-
ka! Aby ne – žije na 
statku a její maminka 
je veterinářka. A tak 
dobře ví, že malinké 
opuštěné selátko se 
samo o sebe ještě ne-
postará. Propašuje ho 
domů na farmu, tajně o něj pečuje, a dokon-
ce ho začne i cvičit! Ovšem jednou v noci se 
stane věc, na kterou je i Jasmínčino cvičené 
čenichací prasátko krátké… Nebo snad není?

HELEN PETERSOVÁ
PRASÁTKO LANÝŽ

Vázaná, 128 stran, 
135 x 205 mm, 
běžná cena 229 Kč

Márinka má velký sen. 
Touží se stát zvěrolékař-
kou. V tatínkově ordina-
ci je nepostradatelnou 
pomocnicí už teď. Dává 
pít zvířátkům z lahve, 
přikládá jim obvazy 
a měří teplotu. Tentokrát 
má namále hříbátko!

ZVÍŘECÍ NEMOCNICE
ZTRACENÉ HŘÍBÁTKO

Cena pro tebe

116 Kc

Cena pro tebe

149 Kc
Cena pro tebe

149 Kc

cteme doma!

TATJANA GESSLEROVÁ

Brožovaná, 48 stran, 
210 x 285 mm, 
běžná cena 179 Kč

Uličnice Zuzka a její 
nezbedný poník 
Kopýtko jsou nejlepší 
kamarádi na světě. 
Oba spojuje hrdé 
vystupování a dobrá 
nálada. V létě i v zimě, 
ve výběhu i v jízdárně 
tahle povedená dvojice 
neustále něco vyvádí. Občas jsou jejich nápady 
tak potrhlé, že se jaksi tak úplně nepovedou…

DE PELOUX
ZUZKA A KOPÝTKO

Brožovaná, 56 stran, 
190 x 250 mm, 
běžná cena 169 Kč

Jen dvě surikaty na 
světě dokážou zároveň 
chodit do školy a pů-
sobit jako tajní agenti, 
kteří řeší nejrůznější 
případy a záhady – jsou 
to Suri a Kata, dva hrdi-
nové detektivního komiksu. Vydej se s nimi za 
dobrodružstvím v knize plné luštění, hádanek, 
labyrintů, spojovaček a jiných zábavných úkolů.

SURI A KATA, 
AGENTI S. R. O.

Cena pro tebe

110 Kc

LIBOR DROBNÝ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

2.trída

https://www.kniha.cz/detail/kniha-413592-suri-&-kata-agenti-s-r-o
https://www.kniha.cz/detail/kniha-438732-zvireci-nemocnice-ztracene-hribatko
https://www.kniha.cz/detail/kniha-424781-zuzka-a-kopytko-1-dil
https://www.kniha.cz/detail/kniha-454656-prasatko-lanyz
https://www.kniha.cz
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Vázaná, 132 stran, 
165 x 205 mm, 
běžná cena 349 Kč

Tahle kniha ti poradí 
se spoustou věcí, naučí 
tě mnoho dovedností 
a rozhodně se s ní nikdy 
nebudeš nudit. Více než 
40 kapitol nabízí napří-
klad návod, jak si postavit 
týpí, vyrobit peněženku, luk a šípy, jak ošetřit 
rány, luštit kódy, poznávat zvířecí stopy, hmyz 
a ptáky, pozorovat hvězdy, vyznat se v mapě či 
měřit stromy, a jak pobavit sebe i své kamarády 
různými druhy her nebo rébusů.

PŘÍRUČKA PRO KLUKY 
DOBRODRUHY

Vázaná, 128 stran, 
130 x 200 mm, 
běžná cena 199 Kč

Sára má skvělou 
tetu. Je sice trochu 
pomatená, ale 
rozhodně s ní není 
nuda. A na rozdíl 
od jiných dospělých 
poslouchá, co jí 
Sára říká.

BLÁZNIVÁ TETA A JÁ

Cena pro tebe

194 Kc

Cena pro tebe

129 Kc
Cena pro tebe

227 Kc

cteme doma!

SYLVIA HEINLEINOVÁ

Vázaná, 96 stran, 
195 x 225 mm,
běžná cena 279 Kč

Leze vám učení 
krkem? S kouzelným 
polštářem vám do 
hlavy poleze samo! 
Stačí pod něj na noc 
položit jakoukoliv 
knihu (neomezené 
tloušťky!) a dobře se 
prospat. Ráno si bude-
te do puntíku přesně 
pamatovat všechno, 
co v knize stojí.

DANIELA KROLUPPEROVÁ
POLŠTÁŘOVÍ PODVODNÍCI

Brožovaná, 
96 stran, 180 x 230 mm, 
běžná cena 279 Kč

Připrav se na vzrušující 
výpravu po zázracích 
naší planety a pro-
zkoumej každý centi-
metr Země. Vydej se 
k ledovým pólům i do 
vyprahlých pouští, do 
velehor i podmořských krajin. Poznej zázra-
ky přírody i dramata odehrávající se na naší 
neklidné planetě!

ZEMĚ VE 30 
SEKUNDÁCH

Cena pro tebe

181 Kc

ANITA GANERIOVÁ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

3.trída

https://www.kniha.cz/detail/kniha-450261-zeme-ve-30-sekundach
https://www.kniha.cz/detail/kniha-410681-blazniva-teta-a-ja
https://www.kniha.cz/detail/kniha-463961-polstarovi-podvodnici
https://www.kniha.cz/detail/kniha-410682-prirucka-pro-kluky-dobrodruhy
https://www.kniha.cz
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Vázaná, 264 stran, 
130 x 200 mm,
běžná cena 279 Kč

Aby toho nebylo málo, 
ke všem problémům, 
které musí Nikki řešit, 
se přidají ještě nečeka-
né trable s kluky – na 
scéně se totiž objeví 
nový zájemce. Jenže to 
poslední, co by Nikki 
chtěla, je ublížit Bran-
donovi! Jak se nakonec 
rozhodne a co to bude 
znamenat pro její tajnou lásku a nejlepší kámoše?

RACHEL RENÉE RUSSELLOVÁ
DENÍK MIMOŇKY 12

Vázaná, 144 stran, 
210 x 275 mm, 
běžná cena 449 Kč

V téhle knížce najdeš 
přes 650 fotek a ilu-
strací, které tě naučí, 
jak rozeznat stopy, 
hnízda a trus více než 
40 živočichů z  celé-
ho světa. Dozvíš se 
spoustu informací 
a  můžeš otestovat 
třeba rodiče!

JAK ČÍST STOPY ZVÍŘAT

Cena pro tebe

194 Kc

Cena pro tebe

292 Kc
Cena pro tebe

181 Kc

cteme doma!

JINNY JOHNSONOVÁ

Vázaná, 144 stran,
215 x 175 mm,
běžná cena 299 Kč

Větrné hory v sobě skrývají mnohá bohat-
ství. Jsou tajemné, někdy nebezpečné, plné 
vzácných rostlin i živočichů, mění se s každým 
ročním obdobím. Něco v nich ale zůstává 
stejné – jejich majestátnost a moudrost tisíců 
a milionů let existence.

MARTIN VOPĚNKA
O DUŠI A DÍVCE

Vázaná, 128 stran, 
148 x 210 mm, 
běžná cena 249 Kč

Je to sice malá kniha, 
ale zato s velkými 
plány Chce se stát 
tou nejzlejší zloknihou 
na světě. K tomu 
ale potřebuje tvou 
pomoc. Vyřeš všechny 
lstivé hádanky a přečti 
si strašidelné příběhy. 
Jen tak dokážeš strán-
ky správně seřadit  
a odhalit to největší tajemství. 

NEJZLEJŠÍ ZLOKNIHA NA SVĚTĚ

Cena pro tebe

162 Kc

MAGNUS MYST

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

4.trída

https://www.kniha.cz/detail/kniha-491758-nejzlejsi-zlokniha-na-svete
https://www.kniha.cz/detail/kniha-190675-jak-cist-stopy-zvirat
https://www.kniha.cz/detail/kniha-438729-o-dusi-a-divce
https://www.kniha.cz/detail/kniha-454700-denik-mimonky
https://www.kniha.cz
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Vázaná, 296 stran, 
130 x 200 mm, 
běžná cena 349 Kč

Miluj svoji rodinu, 
starej se o ni, nikdy 
se nevzdávej a nikdy 
si nepřestávej hrát – 
to jsou zásady vlků. 
Pronikněte do světa 
těchto fascinujících zví-
řat a inspirujte se jimi!

ELLI H. RADINGEROVÁ
MOUDROST VLKŮ

Vázaná, 168 stran, 
193 x 136 mm, 
běžná cena 249 Kč

Spitfire… Jedna z ikon druhé světové války. Pře-
krásná a výkonná stíhačka, která se stala miláč-
kem britské veřejnosti už v době, kdy za bitvy 
o Británii bránila nebe nad Anglií a sváděla těžké 
a urputné boje se stíhacími letouny nacistického 
Německa.

SPITFIRE

Cena pro tebe

162 Kc

Cena pro tebe

162 Kc
Cena pro tebe

227 Kc

cteme doma!

TONY HOLMES

Vázaná, 128 stran, 
140 x 190 mm, 
běžná cena 249 Kč

Nauč se, jak o sebe bez ná-
mahy pečovat pomocí tipů 
od nejpověřenějších exper-
tů na relaxaci lenochodů. 
Nech se vést nejodpočinu-
tějším živočichem na světě 
a změň svůj život k nepoznání. Je toho hodně, co 
bychom se o volnějším tempu mohli učit. A kdo 
by byl lepším lektorem než lenochodi – kovaní 
zastánci pomalého životního stylu. Nauč se, jak 
zvolnit, soustředit se na současnost a neřešit 
zbytečnosti, které ti brání v cestě za relaxací.

TIM COLLINS
HOĎ SE DO KLIDU

Vázaná, 160 stran, 
210 x 210 mm, 
běžná cena 349 Kč

Překrásně ilustrovaný 
průvodce naší sluneční 
soustavou objasňuje 
nejrůznější zajímavá 
vesmírná fakta, věnuje 
se ale také legendám 
a příběhům, které se za 
nimi skrývají.

CO VIDÍME VE HVĚZDÁCH

Cena pro tebe

227 Kc

KELSEY OSEIDOVÁ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

5.trída

https://www.kniha.cz/detail/kniha-491752-co-vidime-ve-hvezdach
https://www.kniha.cz/detail/kniha-438720-spitfire
https://www.kniha.cz/detail/kniha-491640-hod-se-do-klidu
https://www.kniha.cz/detail/kniha-454545-moudrost-vlku
https://www.kniha.cz
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Vázaná, 272 stran, 
170 x 220 mm, 
běžná cena 279 Kč

Kniha žurnalisty Jana 
Müllera si všímá 
překvapivých momentů 
vývoje české a světové 
společnosti v 21. sto-
letí. Ukazuje, jak roste 
a sílí „globální systém“, 
který je pro nás 
zdrojem pohodlného životního stylu a zároveň 
příčinou dosud neznámých rizik.

JAN MÜLLER

PRŮVODCE BUDOUCNOSTÍ
ANEB JAK SI UŽÍT GLOBÁLNÍ KRIZI

Vázaná, 344 stran, 
145 mm x 225 mm, 
běžná cena 279 Kč

Vincent, Jules, Sylvie 
a Sam jsou ambicióz-
ní a úspěšní investiční 
bankéři, dokonale při-
způsobení životu na 
Wall Street, kde se 
hraje hra plná úsko-
ků a  zastrašování. 
Jediné, na čem záleží, 
jsou peníze, a kdo se 
chce dostat až na vrchol, musí být ochoten 
pro to udělat cokoliv.

ÚNIKOVÁ HRA

Cena pro tebe

194 Kc

Cena pro tebe

227 Kc
Cena pro tebe

227 Kc

cteme doma! dospelí

MEGAN GOLDINOVÁ

Vázaná, 160 stran, 
170 x 235 mm, 
běžná cena 299 Kč

Čaje z léčivých rostlin svými 
drahocennými obsahový-
mi látkami dokáží vyléčit 
nebo mírnit celou řadu 
obtíží a nemocí. Léčitelka 
a znalkyně léčivých rostlin 
Michaela Girschová vám 
přesně vysvětlí, jak rostliny 
účinkují, jak si velmi snadno můžete sestavit 
ideální čajové směsi, jak je optimálně připravo-
vat a používat.

MICHAELA GIRSCHOVÁ

ČAJE Z LÉČIVÝCH ROSTLIN
ZNALOSTI EXPERTŮ VE VÍCE NEŽ 90 RECEPTECH

Vázaná, 256 stran, 
145 x 225 mm, 
běžná cena 299 Kč

Říká se, že žena vydrží 
víc než kůň. A kolik 
toho vlastně vydrží kůň? 
Hodně, i když se někdy 
splaší, začne vyvádět 
a občas jde dokonce 
hlavou proti zdi. Ať to 
stojí, co to stojí.

HOLKY TO NĚKDY NEMAJ LEHKÝ

Cena pro tebe

194 Kc

RADKIN HONZÁK, KLÁRA MANDAUSOVÁ, 
ALENA VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ

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

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

https://www.kniha.cz/detail/kniha-526479-holky-to-nekdy-nemaj-lehky
https://www.kniha.cz/detail/kniha-575609-unikova-hra
https://www.kniha.cz/detail/kniha-575657-caje-z-lecivych-rostlin
https://www.kniha.cz/detail/kniha-480152-pruvodce-budoucnosti-aneb-jak-si-uzit-globalni-krizi
https://www.kniha.cz



