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Všechny potřebné informace a seznamy 

skript najdete zde: 

knihovna.tul.cz/sluzby/prodejna-tul. 

Prodejna TUL nenabízí jenom studijní materiály, jako 

jsou skripta a knihy, ale také zde můžete koupit 

merch TULky - hrnky, mikiny, trička! Platit zde 

můžete i kartou, takže nemějte strach.

Prodejnu TUL najdete na budově F2 a víte co je 

nejlepší? Že také patří k nám! 

Všechny knihy už jsou od vás popůjčované, TULfest je za námi, Týden knihoven také a prvotní šok z 

TULky prvákům opadl. Teď už se jen postupně těšit a připravovat na Vánoce. Okey, moc brzy, ale 

my už se nemůžeme dočkat adventu! :D 

Nicméně tento měsíc si můžete počíst o zajímavé angličtině, nebo kde najít sktripta pro výuku. :) 

Prodejna TUL služby

Pokud budete potřebovat nějaká určitá skripta, 

připravte si autora, název a rok publikace a skočte se 

zeptat našich milých dam do prodejny! 

Potřebujete skripta nebo knihu vydanou TULkou

a u  nás v  knihovně už jsou všechny kusy vybrané...

a co teď? Navštivte prodejnu TUL! 

Prodejna TUL úzce spolupracuje 

vydavatelstvím, ve kterém  se zajišťuje 

publikování elektronických a tištěných 

dokumentů, přidělování ISBN, a nadále 

i s edičním oddělením, ve kterém je zajištěn 

tisk veškerých publikací prodávaných 

v prodejně. 

https://knihovna.tul.cz/sluzby/prodejna-tul


Začátek nového akademického roku mohl přinést 

zjištění, že jsme trochu zapomněli mluvit anglicky 

(tedy pokud jste nestrávili celé léto v  zahraničí, 

tím pádem jen tiše závidím). A co teď? 
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Angličtina s Broňou study-time

Síla nicnedělání kniha měsíce

Naše hodnocení: 75%

Stává se vám, že si za žádnou cenu nedokážete vybavit nějaké slovo, jméno nebo údaj? Chvíli si 

lámete hlavu, ale pak vzdychnete a snažení vzdáte. A  v  tu chvíli si vzpomenete! To se právě ve 

vašem životě projevila síla nicnedělání…?

Meditativní, laskavá a nápaditá kniha 

úvah o smyslu odpočinku v životě.

Kniha faráře Tomase Sjödina pojednává

o zapomenuté důležitosti nicnedělání

a radí nám, jak najít kompromis mezi 

potřebou odpočinku a kontaktu s  jinými 

lidmi.

Bronislav Sobotka neboli Broňa je pro vás tedy 

ideální řešení, pokud si chcete angličtinu 

opakovat zábavnou formou a nekoukat pořád 

dokola do cvičebnice. . 

Broňa totiž nabízí nejen knihy (najdete i  u  nás

v  knihovně), ale i  videa, blog a podcasty, ve 

kterých se věnuje klasické problematice

s angličtinou, ale zábavným způsobem!

Více informací najdete na: www.brona.cz

Odpočinek se v  dnešní zrychlené době 

stal něčím, co rádi odsouváme až na 

poslední místo v  nabitém programu,

a považujeme jej spíše za „dobití baterek“ 

než za nepominutelnou součást života.
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