
SEZNAM PERIODIK PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE   KMOL 2022 

100 + 1 historie https://www.stoplusjednicka.cz  

100 + 1 zahraniční zajímavost https://www.stoplusjednicka.cz  

100+1 ZAZRAKY MEDICINY  https://www.stoplusjednicka.cz  

21. Století  https://21stoleti.cz/   

A2 kulturní týdeník (bez CD)   https://www.advojka.cz/   

Apetit https://www.apetitonline.cz/   

Art&Antiques                                           Hudební oddělení          https://www.artantiques.cz/   

Autotip https://autotip.auto.cz/   

Báječné nápady https://www.bajecnenapady.cz/   

Blesk https://www.blesk.cz/   

Blesk pro ženy https://prozeny.blesk.cz/   

Burda baby speciál https://www.burdastyle.cz/   

Burda móda pro děti  https://www.burdastyle.cz/   

Burda plus pro plnoštíhlé https://www.burdastyle.cz/   

Burda sp. Easy https://www.burdastyle.cz/   

Burda-česká https://www.burdastyle.cz/   

Bydlení (magazín bydlení) https://www.bydlenimagazin.cz/   

Bylinkář    

Bylinky Revue  https://www.mojebylinky.cz/   

Bystřické noviny (dřiv Velkobystřické n.) https://www.velkabystrice.cz/   

Cinema   

Cinepur                                                     Hudební oddělení          http://cinepur.cz/index.php   

Computer    https://www.zive.cz/   

Cosmopolitan   

Cykloturistika https://cykloturistika.cz/   

CZ test (do r. 2018 jako Svět potravin) https://www.cz-test.cz/   

Česká literatura             https://ucl.cas.cz/   

Československá fotografie                       Hudební oddělení          http://www.csfotografie.cz/   

Čtenář                   https://svkkl.cz/ctenar   

Dějiny a současnost http://dejinyasoucasnost.cz/   

Dekor https://www.casopis-dekor.cz/   

Dieta   

Digitální foto                                            Hudební oddělení          https://www.idigitalnifoto.cz/   

Divadelní noviny                                      Hudební oddělení          https://www.divadelni-noviny.cz/   

Domov https://www.peknebydleni.cz/   

DTest https://www.dtest.cz/    
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Duha https://duha.mzk.cz/tistenaduha   

Ekonom https://ekonom.cz/   

Elle https://www.elle.cz/   

Enigma (bez DVD) https://rf-hobby.cz/profil/enigma/   

Epocha https://rf-hobby.cz/profil/epocha/   

Epocha speciál https://rf-hobby.cz/profil/epocha/   

Era21                                                        Hudební oddělení         https://www.era21.cz/cs/   

Esprit https://www.lidovky.cz/   

Euro https://www.tydenikeuro.cz/   

Fakta a svědectví https://www.nasevojsko.eu/   

Flash Art                                                  Hudební oddělení          https://flashart.cz/   

Flóra na zahradě https://www.floranazahrade.cz/   

Fond Shop https://www.fondshop.cz/   

Forbes https://forbes.cz/   

ForMen https://www.e15.cz/formen   

FotoVideo                                                Hudební oddělení          http://www.ifotovideo.cz/   

Fullmoon                                                  Hudební oddělení          https://www.fullmoonzine.cz/   

Glanc https://iglanc.kafe.cz/   

Golem https://www.tvorivyamos.cz/   

Gurmet https://www.igurmet.cz/   

HAF & MŇAU  https://www.haf-mnau.cz/   

Hanácký Večerník https://www.hanackyvecernik.cz/   

Harmonie                                                 Hudební oddělení          https://www.casopisharmonie.cz/   

Heroine https://www.heroine.cz/   

History Revue https://rf-hobby.cz/profil/history-revue/   

History speciál https://rf-hobby.cz/profil/history-revue/   

Holické noviny http://naseholice.cz/   

H.O.M.i.E. http://www.homie-mag.cz/   

Hospodářské noviny https://hn.cz/   

Host https://casopishost.cz/   

Hudební rozhledy                                     Hudební oddělení            https://www.hudebnirozhledy.cz/   

Chatař a chalupář     https://www.chatar-chalupar.cz/   

Chip s DVD https://www.chip.cz/   

Instinkt https://instinkt.tyden.cz/   

Interview  https://www.magazin-interview.cz/   

Jóga dnes https://www.jogadnes.cz/   
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Kam po česku https://www.kampocesku.cz/   

Kam po maturitě https://www.kampomaturite.cz/   

Koktejl      https://www.ikoktejl.cz/   

Kondice  https://www.kondice.cz/   

Kontexty https://www.cdk.cz/casopisy/kontexty   

Krásný rok https://krasnyrok.cz/   

Kreativ - Praktická žena https://praktickazena.kafe.cz/   

KROK https://www.vkol.cz/   

Květy https://kvety.kafe.cz/   

Letectví a kosmonautika https://www.vydavatelstvo-mps.sk/   

Level https://www.level.cz/   

Lidé a země       https://www.reflex.cz/   

Lidové noviny https://www.lidovky.cz/   

Listy http://www.listy.cz/   

Litovelské noviny https://www.litovel.eu/   

Lógr http://www.logrmagazin.cz/   

Magazín 2000 záhad   

Magazín Deník bydlení https://www.denik.cz/bydleni/   

Magazín Dnes Auto https://www.mfdnes.cz/   

Magazín Dnes Rodina https://www.mfdnes.cz/   

Magazín Dnes Víkend https://www.mfdnes.cz/   

Magazín Doma DNES https://www.mfdnes.cz/   

Magazín Dům & bydlení https://www.pravo.cz/   

Magazín HN Ego! https://hn.cz/   

Magazín MF Dnes https://www.mfdnes.cz/  

Magazín Ona Dnes https://www.mfdnes.cz/  

Magazín Pátek https://www.lidovky.cz/   

Magazín Právo https://www.pravo.cz/   

Magazín Právo Víkend https://www.pravo.cz/   

Magazín Sport https://isport.blesk.cz/   

Maminka https://www.maminka.cz/   

Marianne                     https://www.marianne.cz/   

Marianne-Venkov a styl  https://www.marianne.cz/   

Meduňka https://www.mojemedunka.cz/   

Metro - Morava https://www.metro.cz/   

Mladá fronta dnes https://www.mfdnes.cz/  
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Modelář   

Moderní byt https://www.modernibyt.cz/   

Moje psychologie   https://www.cncenter.cz/   

Moje země https://www.mojezeme.cz/   

Moravský Senior https://www.moravskysenior.cz/   

Motocykl   

Můj dům https://www.mujdum.cz/   

Muzeion https://muo.cz/muzeion/   

NaCestu https://www.nacestu.cz/   

Naše kočky http://www.i-minerva.cz/nase_kocky/   

Naše krásná zahrada https://www.nkz.cz/   

Naše noviny : měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, 

Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova.    

Naše příroda http://nasepriroda.cz/   

Naše rodina https://www.rodinaonline.cz/   

Naše ves (Dolany…)   

National geographic – česky https://www.national-geographic.cz/   

Nový prostor https://novyprostor.cz/   

Obecní zpravodaj Lutín https://lutin.cz/   

Olmützer Blätter   

Olomoucké listy (radniční listy) https://www.olomouc.eu/portal/olomoucke-listy   

Olomoucký deník https://olomoucky.denik.cz/   

Olomoucký senior https://proseniory.olomouc.eu/uvod   

Ona ví https://www.ona-vi.cz/   

Opus musicum                                         Hudební oddělení              https://www.opusmusicum.cz/   

Paní domu https://rf-hobby.cz/profil/pani-domu/   

Panorama 21. století https://rf-hobby.cz/profil/panorama-21/   

Pedagogika https://ojs.cuni.cz/pedagogika   

Pes přítel člověka https://www.pespritelcloveka.cz/   

Plav https://www.svetovka.cz/   

Praktická elektronika - Amatérské rádio http://www.aradio.cz/   

Praktik (bydlení) https://www.casopispraktik.cz/   

Právo https://www.pravo.cz/  

Pravý domácí časopis https://www.pravydomaci.cz/   

Prima Fresh https://fresh.iprima.cz/   

Prima ZOOM https://zoommagazin.iprima.cz/casopis-zoom/   

Proč ne?! https://procne.hn.cz/   
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PROPAMÁTKY https://www.propamatky.info/   

Psychologie dnes 

https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-

dnes   

Receptář https://www.ireceptar.cz/   

Recepty prima nápadů https://www.receptyprimanapadu.cz/   

Reflex      https://www.reflex.cz/   

Regena https://www.e-regena.cz/   

Regenerace https://regenerace.cz/   

Respekt https://www.respekt.cz/   

Revue50plus (Senior revue) http://www.seniorrevue.cz/   

Rituals https://www.casopis-rituals.cz/   

Rock a pop                                               Hudební oddělení          https://www.rockandpop.eu/   

ROCK HISTORY                                    Hudební oddělení         http://www.rockandall.cz/   

Rodina a škola 

https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/rodina-a-

skola   

Romano Vod'i http://www.romea.cz/rv/   

Rozmarýna https://www.casopis-rozmaryna.cz/   

Run https://run-magazine.cz/   

Rytmus života https://casopisy.mafra.cz/   

Rytmus života-Retro spec. https://casopisy.mafra.cz/   

Sedmá generace https://sedmagenerace.cz/   

Sedmička https://sedmicka.tyden.cz/   

Senát https://www.senat.cz/informace/casopis/index.php   

Sociální práce https://socialniprace.cz/   

Sociologický časopis https://sreview.soc.cas.cz/   

Soudobé dějiny https://www.usd.cas.cz/casopis-soudobe-dejiny/   

Spark                                                        Hudební oddělení          https://www.spark-rockmagazine.cz/   

Sport https://isport.blesk.cz/   

Statistika a my https://www.statistikaamy.cz/   

Stereo a video                                           Hudební oddělení https://www.stereovideo.cz/   

Story   https://story.kafe.cz/   

Styl pro ženy https://www.pravo.cz/   

Sudetenland   

Svět a divadlo                                           Hudební oddělení    https://www.svetadivadlo.cz/   

Svět motorů https://svetmotoru.auto.cz/   

Svět na dlani https://rf-hobby.cz/profil/svet-na-dlani/   

Svět ženy https://www.svetzeny.cz/   
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Šternberské listy https://www.sternberk.eu/   

Tajemství české minulosti 

https://www.epublishing.cz/tajemstvi-ceske-

minulosti   

Téma https://www.etema.cz/   

Tina   

Travel life   

Turista   https://www.casopisturista.cz/   

Tvar https://itvar.cz/   

Tvoříme s láskou https://www.casopis-tvorime.cz/   

Týden https://www.tyden.cz/   

Týnecké listy https://www.velkytynec.cz/   

Učitelské noviny http://www.ucitelskenoviny.cz/   

Udělej si sám   

UNI                                                          Hudební oddělení          https://www.magazinuni.cz/   

Uničovský zpravodaj http://www.unicov.cz/   

Velo   https://www.ivelo.cz/   

Veřejná správa https://www.mvcr.cz/   

Vesmír https://vesmir.cz/cz/   

Vlasta   https://www.vlasta.cz/   

Všechno, co mám ráda https://vsechnocomamrada.cz/   

Xantypa   

Záhady života https://www.zahadyzivota.cz/   

Zahrada prima nápadů   

Zahrádkář https://izahradkar.cz/   

Záchranář https://zachranar.cz/   

Zdraví https://www.mesicnikzdravi.cz/   

Zelení a doba   

Země světa https://zemesveta.cz/   

Zpravodaj obce Přáslavice https://www.praslavice.com/   

Žena a život     

Živá historie   

Žurnál UP https://www.zurnal.upol.cz/   
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