1. 1967: rok, kdy jsem se narodil(a) / Jarmila Frejtichová -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 151 stran
ISBN 978-80-265-0637-9
Sign.: II 114881V1

společnost ; kultura ; život ; humor ; vzpomínání ; Česko ;
země světa ; událost ; 1967 ; století 20
Rok 1967 v historii (té velké i té menší). Pohled na svět před
padesáti lety. Kulturní a společenský život, móda, doprava,
dobový humor, výroky,...

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459072

2. Cizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský,
Kamila Stloukalová (eds.)
Praha : Auditorium, 2016 -- 256 stran -- cze
ISBN 978-80-87284-62-9

Sign.: II 114868V1

cizinec ; právo ; dějiny starověku ; dějiny středověku ; římské
právo ; státní hranice ; právní dějiny ;
Římské právo a starověk. Cizinci a hranice. Personální a
teritoriální aspekty římského občanství. Od středověku do
20. století. Imigrace šlechty do Čech. Čeští a moravští
imgranti a jejich náboženský osud. Fenomén hranice v
amerických právních dějinách.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459046

3. Comenius en Naarden : historische schets van het Comenius Museum en
Mausoleum in Naarden = Komenský a Naarden : nástin historie vzniku Muzea
a Mauzolea J.A. Komenského v Naardenu / Pieter J. Goedhart, Jan C.
Henneman en Hans van der Linde
Naarden : Stichting Comenius Museum, 2017 -- 123 stran -- cze, cze dut
ISBN 978-90-6143-432-0
Sign.: II 114896V1
muzeum ; dějiny ; pedagog ; Komenský, Jan Amos, ;
Muzeum J.A. Komenského (Uherský Brod, Česko) ;
Comenius Museum en Mausoleum in Naarden ; Česko ;
Nizozemsko ; Naarden ; vznik ; století 17
Dějiny Komenského mauzolea. Komenský v Nizozemí.
Pátrání po hrobu Komenského. Komenský více než jen
pedagog a myslitel. Současná spolupráce s Muzeem Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě. Význam života a
bohatého myšlenkového odkazu Jana Amose
Komenského.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459221

4. Dotek Anthropoidu / Jiří Padevět -- Vydání 1.
Praha : Academia, 2017 -- 258 stran
ISBN 978-80-200-2675-0
Sign.: II 114778V1
dějiny dvacátého století ; válka ; Česko ; Protektorát Čechy
a Morava (1939-1945) ; atentát ; Operace Anthropid ;
heydrichiáda ; zahraniční odboj ; 1941-1942
Dobové dokumenty a úvahy o osudech aktérů operace
Anthropid. Popsány okolnosti atentátu na Heydricha.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457958

5. Hurá, miminko! : průvodce moderní maminky: jak zvládnout těhotenství,
porodit zdravé miminko a mít tělo jako nikdy / Jillian Michaels ; překlad
Martina Benešová
Olomouc : ANAG, [2017] -- 447 stran -- cze
ISBN 978-80-7554-084-3
Sign.: II 114873V1

těhotenství ; narození ; výživa ; spánek ; cvičení ; dítě ; kvalita
života ; kuchařské recepty
Praktický průvodce před těhotenstvím a po něm. Zdravé
těhotenství. Výživa, cvičení, spánek. Porod. Zdravé a
spokojené miminko.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459053

6. Marie Terezie : záhady a mystéria / Vladimír Liška -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2017 -- 205 stran
ISBN 978-80-7505-629-0
Sign.: II 114892V1

dějiny ; společnost ; biografie ; Marie Terezie, ; Rakousko ;
panovnice ; století 18 ; 1717-1780
Období vlády jedné z nejvýznamnějších panovnických
osobností 18. století Marie Terezie.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459134

7. Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 372 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1192-1
Sign.: II 114913V1

společenské vědy ; sociální výzkum ; kvalitativní výzkum ;
metodologie ; analýza ; hodnocení ; kvantitativní metody
Věda a výzkum. Strategie výzkumu. Výzkumné metody v
oblasti sociálních věd. Kvantitativní a kvalitativní metody.
Sběr a analýza dat. Evaluace.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459357

8. Poruchy příjmu potravy : odpovědi na otázky, na které jste se báli zeptat /
Lenka Procházková, Jana Sladká Ševčíková -- Vydání první
[Praha] : Pasparta, [2017] -- 97 stran
ISBN 978-80-88163-46-6
Sign.: II 114830V1

porucha metabolismu ; dějiny ; bulimie ; terapie ;
anorexie ; dítě ; adolescent ; komunikace ; rodina ;
prevence
Problematika poruch příjmu potravy. Charakteristika
mentální anorexie a bulimie. Příčiny a léčba. Kazuistika.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458173

9. Stalinova dcera : výjimečný a bouřlivý život Světlany Allilujevové /
Rosemary Sullivanová ; přeložil Jiří Kobělka -- Vydání první
Praha : Motto, 2017 -- 574 stran -- cze
ISBN 978-80-267-0837-7
Sign.: II 114844V1

politika ; vztah otec-dítě ; biografie ; Allilujeva, Svetlana
Iosifovna, ; Stalin, Iosif Vissarionovič, ; Sovětský svaz ;
politik ; děti politiků ; století 20 ; 1926-2011
Kremelská léta. Sovětská realita. Útěk do Ameriky.
Přivykání životu na Západě.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458344

10. Staročeské záhady : po stopách dávných kronik a mýtů / Vladimír Liška
Praha : XYZ, 2017 -- 281 stran
ISBN 978-80-7505-601-6
Sign.: II 114837V1

dějiny ; mytologie ; Přemyslovci (rod) ; Česko ; záhada ;
památné místo ; magické místo ; panovnický rod
Autor se pokouší přiblížit známou staročeskou
přemyslovskou mytologii jinak, než by se možná
očekávalo. Jeho záměrem bylo učinit z této knihy
skutečnou záhadologickou výpravu za poznáním
tajemství, která v sobě naše nejstarší národní mýty mají.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458203

11. Šifry pro děti / Radek Pelánek -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 80 stran
ISBN 978-80-266-1124-0
Sign.: II 114842V1

hra ; volný čas ; šifrování ; tajenka ; diagramy ; křížovka ;
zábava pro děti
Kniha obsahuje více jak 100 zajímavých šifer: tajná písma,
záhadné obrázky, podivné diagramy, maskovanou
morseovku, zvláštní křížovky a další. Jsou uspořádány
podle obtížnosti a do tematických dvojstran.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458246

12. Tajemné Česko : průvodce po největších záhadách a magických místech /
Jan A. Novák
Praha : XYZ, 2015 -- 312 stran
ISBN 978-80-7505-098-4
Sign.: II 114839V1

vlastivěda ; Česko ; záhada ; nevysvětlené jevy ; magické
místo ; posvátné místo
Autor představuje záhadné lokality, legendy a události,
které se vztahují k Čechám, Moravě a Slezsku a které
zdokumentoval fotografiemi i dobovými ilustracemi.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458205

13. Tři králové : odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa
radiostanic Sparta I a Sparta II / Jiří Padevět -- První vydání
Praha : Academia, 2017 -- 168 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2677-4
Sign.: II 114786V1
dějiny ; Mašín, Josef, ; Morávek, Václav, ; Balabán,
Josef, ; Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ;
Česko ; odboj ; odbojová organizace ; protifašistický
odboj ; Sparta I ; Sparta II ; radiostanice ; rozhlasová
stanice ; historický místopis ; století 20 ; 19391945Publikace provede čtenáře po místech spojených
s legendární odbojovou organizací Tři králové. Navštíví
místa, na kterých připravovali výbušniny a ilegálně
vysílali Josef Mašín, Václav Morávek a Josef Balabán,
ale také řada jejich spolupracovníků. Zvláště v případě
vysílacích míst radiostanice Sparta I se jedná o
zapomenuté hrdiny, které tato kniha snad důstojně
připomene.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=457967

14. Zrakový trénink a jeho podmínky = Visual training and its conditions /
Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová, Zuzana Kramosilová -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 -- 128 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5096-4
Sign.: II 114912V1
zrak ; terapie ; rehabilitace ; hygiena ; výzkum ;
oftalmopedie ; okluze ; pleoptika ; ortoptika ; binokulární
vidění ; stimulace
Pasivní a aktivní zraková stimulace. Zraková terapie.
Reedukace poruch binokulárního vidění. Zraková hygiena.
Optimalizace interiéru a další úpravy prostředí.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=459321

