
SEZNAM PERIODIK, KTERÉ JSOU 
DOSTUPNÉ V KNIHOVNĚ 

 

ČASOPISY PRO DĚTI: 
 

ABC 

- pro zvídavé děti 

- vychází 26x za rok 

- magazín generace XXI. století 

- obsahuje: komiksy, encyklopedie, soutěže, informace, 

vystřihovánky, plakáty… 

- v knihovně máme starší i aktuální čísla   

- internetové vydání: www.iabc.cz 

 

ČTYŘLÍSTEK 

- veselé barevné obrázkové (komiksové) čtení pro 

nejmenší děti, vychází 18x za rok 

- v knihovně máme starší čísla (rok 2007 a starší)  

- internetové vydání: www.ctyrlistek.cz 

 

KNIHOVNÍČEK 

- noviny pro děti, které vychází 12x do roka 

- vydává je Obecní knihovna Jinačovice 

- vždy začátkem nového měsíce si děti mohou zdarma noviny 

v knihovně vyzvednout 

- aktuální číslo Knihovníčka si můžete stáhnout na 

http://www.jinacovice.cz/knihovna/casopis.htm 

 

http://www.iabc.cz
http://www.ctyrlistek.cz
http://www.jinacovice.cz/knihovna/casopis.htm


 

ČASOPISY PRO DOSPĚLÉ: 

 

BETYNKA 

- pro maminky 

- vychází 12x za rok 

- rady, tipy pro nastávající maminky, maminky 

s malými i většími dětmi 

- rozhovory, recepty, zajímavosti, fotografie 

- v knihovně máme starší i aktuální čísla  

- internetové vydání: www.betynkai.cz  

 

DORKA 

- předlohy na křížkové výšivky i jiné ruční domácí práce 

- vychází 12x za rok 

- v knihovně máme starší čísla, některá ve slovenštině, většina 

v češtině 

 

KOKTEJL 

- geografický magazín, vychází 12x za rok 

- obsah: lidé, civilizace, kultura, příroda, fauna, flóra,  

planeta, vesmír, věda, cestopisy, reportáže,  

zajímavosti, foto, styl, události 

- v knihovně máme jen starší čísla 

- internetové vydání: www.ikoktejl.cz 

 

 

 

 

http://www.betynkai.cz
http://www.ikoktejl.cz


LIDÉ A ZEMĚ 

- zeměpisný a cestopisný měsíčník 

- vychází 12x za rok 

- časopis o zemích, lidech, zajímavých místech, 

rozhovory 

- v knihovně máme starší čísla 

- internetové vydání: www.lideazeme.cz  

 

MAMINKA 

- vychází 12x za rok 

- rady, tipy pro nastávající maminky, maminky 

s malými i většími dětmi. Rozhovory, recepty, 

zajímavosti, fotografie 

- v knihovně máme starší i nová čísla 

- internetové vydání: www.maminka.cz 

 

 

PRAKTICKÁ ŽENA 

- pro šikovné ženy 

- vychází 12x za rok 

- bydlení (tipy a triky), móda (ušij si sama), vaření 

(spousta zajímavých receptů), ruční práce 

(předlohy na vyšívání, pletení, šití a ostatní ruční 

práce), kreativní činnosti 

- v knihovně máme jen starší čísla 

- internetové vydání: www.praktickazena.cz 

 

http://www.lideazeme.cz
http://www.maminka.cz
http://www.praktickazena.cz

