
Knihovna FM proti  koronaviru 

Tipy, jak smysluplně trávit čas v době koronavirové. Fyzické knihy vám sice domů nepůjčíme, ale 

přinášíme seznam rad a nápadů, co číst, jak se vzdělávat nebo jak využít volný čas nebo relaxovat. 

Knihy ke stažení a čtení: 

Jako první doporučujeme půjčit si e-knihu prostřednictvím našeho on-line katalogu. Stačí mít jen 

platnou registraci do knihovny a řídit se tímto manuálem: 

https://www.knihovnafm.cz/2017/soubory/provozni/EKNIHY_navodTRITIUS.pdf 

https://protiviru.knihovny.cz/ 

Informace o dostupných zdrojích četby, studium i volný čas. 

https://www.knihovny.cz/  

Celostátní portál, kde najdete také plné texty ke stažení v sekci e-knihy. 

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  

Katalog e-knih zdarma Městské knihovny v Praze obsahuje dostupná díla české klasiky. 

https://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma  

On-line aplikace – dětské knížky pro kluky a holky od 2 do 10 let v moderní podobě s interaktivními 

prvky, rozhýbanými ilustracemi, hlasem vypravěče a hrami. 

http://kramerius.nkp.cz/  

Dočasný online přístup ke zdigitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  

E-knihy zdarma ke stažení (hodně povinné četby). 

https://play.google.com/store/search?q=zdarma%20ke%20stazeni&c=books  

Možnost stažení zdarma některých knih. 

https://www.respekt.cz/specialy  

„Odemknuté“ všechny speciály časopisu Respekt. 

 

Pro poslech knih, rozhlasových her a četby na pokračování, ale také stream divadel: 

https://www.mujrozhlas.cz  

Poslech knih, her a povídek. 

https://junior.rozhlas.cz/ 

Poslech pro děti a mládež. 

https://vltava.rozhlas.cz/vltava-cte-za-vas-nabizime-k-poslechu-nejlepsi-z-ceske-literarni-klasiky-

8164071  

To nejlepší z české literární klasiky. 

https://www.i-divadlo.cz/stream  

On-line stream divadel. 
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K poslechu hudby doporučujeme:  

Opera plus  

Český informační web ze světa hudby, opery a tanečního umění. 

Deutsche Grammophon 

Jeden z největších a nejslavnějších vydavatelských domů na světě nabízí svůj katalog nahrávek, mají 

svůj Youtube kanál, kde můžete brouzdat po nahrávkách světových umělců. 

Yellow Lounge 

Berlínský hudební klub, kde najdete klasickou hudbu. 

Tiny Desk Concerts 

Sekce Amerického národního rádia (např. Coldplay, H.E.R., Adele, ale i operní pěvkyně Joyce 

diDonato, pianista Igor Levit, populární Taylor Swift, minimalista Max Richter, písničkář Benjamin 

Clementine či jazzový zpěvák Gregory Porter …). 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home  

Záznamy koncertů Berlínské filharmonie – “Digital Concert Hall” zdarma na 30 dní.  

https://www.staatsoperlive.com/live  

Vídeňská státní opera – každodenní stream v rámci projektu Wiener Staatsoper Live at Home. 

https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html  

Bavorská státní opera – přenosy z představení na portále www.staatsoper.tv 

https://www.metopera.org  

Metropolitní opera New York – od 16. března každý den jedno představení, stream začíná 30 minut 

po půlnoci našeho času a video je pak k dispozici on-line dalších 20 hodin. 

 

On-line výstavy: 

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy  

Virtuální výstavy Národního muzea. 

http://sbirky.ngprague.cz  

On-line sbírky Národní galerie Praha. 

https://www.youtube.com/channel/UCZtk-ZTVoxoLQyON-FLZaOg/videos  

Centrum současného umění DOX – komentované prohlídky výstav na Youtube kanálu. 

http://sbirky.gask.cz/apps/#search  

Galerie středočeského kraje. 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en  

Sbírky světových muzeí. 

https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-prague  

Národní muzeum – některé on-line výstavy. 

https://artsandculture.google.com/partner/albertina-vienna  

Vídeňská Albertina – on-line výstavy. 
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Pro studium a vzdělávání: 

 

https://otevrenevzdelavani.cz/otevrene-zdroje/  

Bezplatné on-line zdroje pro výuku a vzdělávání. 

www.matyskova-matematika.cz  

Výuková videa pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku. 

www.ucebnice-online.cz  

NOVÁ ŠKOLA – zdarma přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ (stačí se zaregistrovat jako 

student), aktuálně zdarma na 30 dní (pokud by uzavření škol trvalo déle, licence bude zdarma 

prodloužena do 30. 6. 2020). 

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma  

Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus pro základní a střední školy zdarma. 

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/ 

Ukázkové pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení a počítání. 

https://www.akademieprogramovani.cz/  

IT kurzy pro děti. 

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/  

On-line přednášky Akademie věd ČR. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Zábavně-vzdělávací projekt České televize. 

https://www.duolingo.com  

Po registraci možnost učit se nové cizí jazyky. 

https://www.vcelka.cz  

On-line aplikace – čtení, angličtina a španělština na interaktivní tabuli, počítači, tabletu i telefonu 

(aktuálně promo kód: UCIMESEDOMA – aktivace na bezplatné užívání na 6 týdnů). 

 

Přednášky a podcasty: 

https://www.brainbreakfast.cz  

On-line přednášky inspirativních osobností se silnými hodnotami i příběhem, náhled do oborů, se 

kterými se často nesetkáme. 

https://www.campuj.online  

Centrum architektury a městského plánování a jejich přednášky; k dispozici i podcast Zkouška sirén ze 

světa současné architektury a urbanismu. 

https://ceskepodcasty.cz  

Nejlepší české audio podcasty. 

https://ceskepodcasty.cz/podcasty/na-dotek-petra-viziny/  

Podcasty “Na dotek Petra Viziny”, jenž si zve osobnosti české kulturní scény. 

https://portal.rozhlas.cz/podcasty/porady  

Podcasty Českého rozhlasu. 
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