
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH 1/2019 - OSTATNÍ 

 

1.     Boží dar : příběhy českých potravin 

V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2018 -- 119 stran -- Edice: Edice 

České televize 

     ISBN 978-80-7448-083-6 

     Sign.: II 116372V1 

potravinářství ; Boží dar: Příběhy českých potravin 

(televizní pořad) ; potraviny ; výrobek ; 2011-2020 

Příběhy typických českých a moravských potravin - 

máslo, šunka, pivo, tlačenka, hořčice, okurka, kapr 

a čokoláda - od počátku jejich cesty na svět až po 

jejich konec na stolech domácností. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471454 

 

 

2.     Budovatelé státu : příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa / 

Petr Zídek a kol. -- Vydání první 

Praha : Knižní klub, 2018 -- 317 stran --     Edice:Universum (Knižní klub) 

     ISBN 978-80-242-6230-7     Sign.: II 116364V1 

 

stát ; osobnost ; politika ; Československo ; vznik státu 

; osudy ; 1918 

Životní příběhy 56 lidí, kteří hráli důležitou roli při 

vzniku samostatného státu nebo v prvních letech jeho     

existence. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471352 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471454
https://katalog.npmk.cz/documents/471352


3.     Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v 

Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek -- Vydání první 

Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 -- 221 stran -- 

Edice: Edice České televize 

     ISBN 978-80-7404-311-6 

     Sign.: II 115410/2V1 

společnost ; politika ; komunismus ; dějiny ; člověk ; 

biografie ; politické chování ; Sovětský svaz. ; GULag     

NKVD ; politická perzekuce ; politický vězeň ; pracovní 

tábor ; soudní proces ; zločin ; špionáž ; 1918-1956 ; 

Osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými 

represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech     

minulého století. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471899 

 

4.     Čtvrtstoletí republiky : kronika naší nejnovější historie 1991-2018 / Karel 

Pacner ; ilustrace Jiří Slíva -- První  vydání. 

Praha : Plus, 2018 -- 721 stran 

     ISBN 978-80-259-0975-1 

     Sign.: II 116387V1 

 

politika ; vláda ; dějiny ; dějiny dvacátého století ; 

Československo ; Česko ; 1991-2018 

 

Kronika let 1991 až 2018 umožňuje čtenáři prožít 

zblízka podstatnou část dějin našeho novodobého 

státu. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471490 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471899
https://katalog.npmk.cz/documents/471490


5.     Doteky dějin / Karel Pacner 

Praha : Plus, 2018 -- 238 stran 

     ISBN 978-80-259-1000-9 

     Sign.: II 116384V1 

     

svět ; dějiny ; příběhy ; 1902-2012 ; století 20-21 

 

Neobvyklé, neuvěřitelné a často i kuriózní příběhy a 

pohledy do zákulisí naší i světové moderní historie. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471473 

 

 

6.     Dýmkařská bichle : o vodní dýmce na plné plíce / Jakub Kopáček -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2018 -- 192 stran 

     ISBN 978-80-264-2303-4 

     Sign.: II 116379V1 

 

kouření ; vodní dýmka 

 

Kniha o vodní dýmce vypráví příběh o tajemném světě 

dýmu, bublajících dýmek a jejich kultuře optikou     

dnešní doby. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471467 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471473
https://katalog.npmk.cz/documents/471467


7.     Evropská migrační krize : (náčrt tématu ve 27 bodech) = European migration 

crisis : (an outline of the topic in 27 points) / Jaroslav Pánek ; překlad do angličtiny: 

Úřad vlády ČR -- Vydání první 

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2018 -- 117 stran -- cze, cze eng 

     ISBN 978-80-7560-160-5 

     Sign.: II 116389V1 

 

migrace ; migrant ; přistěhovalec ; politika ; Evropa ; 

migrační krize ; 2015- 

Autor se zabývá současnou evropskou migrační krizí 

jako o komplexním, mimořádně složitém problému, 

který zahrnuje aspekty politické, ekonomické, 

populační, právní, komunikační, náboženské, morální a 

jiné. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471525 

 

8.     Historie mezi osmičkami / Eva Semotanová -- Vydání první 

Praha : Česká televize, 2018 -- 191 stran 

     ISBN 978-80-7404-304-8 

     Sign.: III 39670V1 

 

dějiny ; společnost ; politika ; kultura ; Česko 

Kniha je volným výběrem historických témat s 

osmičkovým rokem, navázaných na významné 

letopočty a osobnosti, výkladem s dílčími 

zastaveními o tom, jak se měnila společnost, její 

myšlení a tvář. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471903 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471525
https://katalog.npmk.cz/documents/471903


9.     Hry pro malé cestovatele : nikdy neuslyšíte: kdy už tam budeme? / Naděžda 

Kalábová ; ilustroval Libor Drobný -- 2. vydání 

Praha : Fragment, 2018 -- 135 stran 

     ISBN 978-80-253-3932-9 

     Sign.: II 116391V1 

dítě ; mladší školní věk ; dovednost ; znalost ; slovní 

zásoba ; počítání ; sociální výchova ; hra ; jazyková 

hra     ; osobnostní výchova ; křížovka 

Hry jsou určeny pro děti mladšího školního věku. 

Jednoduché úkoly, otázky, hádanky a hry děti nejen 

zabaví, ale přispějí k rozvoji jejich schopností a 

dovedností. Procvičí si vyjadřování, slovní zásobu, 

schopnost formulovat vlastní myšlenky, řešit určité 

situace nebo naslouchat druhým. Mohou je hrát 

samy nebo společně s dospělými. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471495 

 

 

10.     Jan Masaryk : tajemství života a smrti / Vladimír Liška 

Praha : XYZ, 2018 -- 214 stran 

     ISBN 978-80-7597-181-4 

     Sign.: II 116375V1 

 

politika ; úmrtí ; dějiny dvacátého století ; biografie ; 

Masaryk, Jan, ; Československo ; forenzní     

biomechanika ; nevyjasněné úmrtí ; politik ; diplomaté ; 

století 20 ; 1948 

Autor se snaží odpovědět na otázku, jaké byly politické 

ambice Jana Masaryka a co vedlo k jeho tragické  smrti? 

https://katalog.npmk.cz/documents/471457 

https://katalog.npmk.cz/documents/471495
https://katalog.npmk.cz/documents/471457


11.     Lidice dříve, Lidice dnes / Renata Hanzlíková ve spolupráci s Přemyslem 

Veverkou 

[Nymburk] : Vega-L, 2009 -- [22] s. 

     ISBN 978-80-86757-99-5 

     Sign.: II 116392V1 

válka ; dějiny dvacátého století ; Památník Lidice ; 

Lidice (Česko) ; Československo ; vyhlazení ; válečný     

zločin ; druhá světová válka ; 1942 ; století 20 ; století 

20-21 

Publikace představuje Lidice před zničením nacisty a 

po obnovení až do současnosti. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471526 

 

 

12.     Podivná smrt Evropy : imigrace, identita, islám / Douglas Murray ; z 

anglického originálu The strange death of Europe přeložil Alexander Tomský -- 

První vydání 

Voznice : Leda , 2018 -- 334 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7335-562-3 

     Sign.: II 116436V1 

  

přistěhovalectví ; migrace ; identita ; hodnota ; 

multikulturalismus ; migrační politika ; muslimové 

Příčiny a důsledky masové migrace obyvatel z jiných 

civilizačních okruhů do Evropy – její počátky 

v poválečném nedostatku pracovní síly, při slučování 

rodin a konečně humanitární ospravedlňování 

otevřených hranic. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471728 

https://katalog.npmk.cz/documents/471526
https://katalog.npmk.cz/documents/471728


13.     Pohledy 1989 : dvacet let po pádu železné opony / autoři textů: Tomáš 

Chalupa aj. 

Praha : Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, 

Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, 

Archivem bezpečnostních složek a Muzeem policie ČR, [2009?] -- 52 stran 

     ISBN 978-80-254-5914-0 

     Sign.: II 116460V1 

 

společnost ; dějiny ; politika ; kultura ; osobnost ; 

vzpomínání ; výstava ; sametová revoluce ; století 20-

21 ; 1989 

Sborník výstavy Pohledy 1989 - dvacet let po pádu 

železné opony a výpovědi různých osobností z     

politického, kulturního a společenského života. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471939 

 

14.     Pověsti moravských hradů a zámků / Naďa Moyzesová 

Praha : XYZ, 2018 -- 284 stran 

     ISBN 978-80-7597-238-5 

     Sign.: II 116385V1 

 

pověst ; Morava (Česko) ; hrad ; zámek 

Historie a legendy téměř stovky moravských hradů, 

zámků a tvrzí – jejich historický vývoj až do dnešních dnů 

a pověsti, které se k místu vztahují. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471474 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471939
https://katalog.npmk.cz/documents/471474


15.     Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956 : místa - události - lidé / Jiří Padevět 

-- Vydání první 

Praha : Academia, 2018 -- 966 stran -- cze 

     ISBN 978-80-200-2877-8 

     Sign.: II 116366V1 

společnost ; dějiny ; komunismus ; socialismus ; 

Praha (Česko) ; protikomunistický odboj ; 

komunistický     režim ; politická perzekuce ; místo ; 

událost ; lidé ; historický místopis ; 1948-1956 

Historický průvodce zavádí čtenáře na místa spojená 

s komunistickou represí proti občanům 

Československa,   na místa, kde byli vězněni a mučeni 

lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem a do 

bytů, kde se scházeli a také na místa odkud poprvé 

vysílala Československá televize. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471354 

 

16.     Rašín / Jiří Svoboda, Marča Arichteva -- Vydání první 

Praha : Česká televize, 2018 -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7404-305-5 

     Sign.: II 116452V1 

společnost ; politika ; osobnost ; biografie ; Rašín, 

Alois, ; atentát ; ministr ; 1914-1923 ; 1918-1938 ; 

století 20. 

Příběh ze života Aloise Rašína v období od atentátu 

na následníka trůnu 28. června 1914 do atentátu na     

tohoto pozoruhodného muže 5. ledna 1923, 

respektive do jeho skonu 18. února 1923. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471900 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471354
https://katalog.npmk.cz/documents/471900


17.     Společensky odpovědná Praha / text: kolektiv autorů z řad zaměstnanců 

Magistrátu hlavního města Prahy ; fotografie: MHMP 

Praha : MHMP, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, 2017 -- 94 stran 

     ISBN 978-80-270-3373-7 

     Sign.: II 116413V1 

 

město ; rozvoj ; program ; projekt ; Praha (Česko). ; 

Praha (Česko) ; městská správa ; udržitelný rozvoj 

Publikace představuje akce a aktivity podporované 

hlavním městem Prahou jako společensky 

odpovědným městem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471572 

 

 

18.     Ten okamžik / Tereza Brdečková. Můj osmašedesátý / Zuzana Trávníčková -

- Vydání první 

Praha : Česká televize, 2018 -- 165 stran 

     ISBN 978-80-7404-250-8 

     Sign.: II 116454V1 

společnost ; politika ; dějiny ; vzpomínání ; 

dokumentární film ; Česko ; Československo ; Srpen 

1968 ;  Pražské jaro, 1968 ; paměti ; století 20-21 ; 1968 

Pětadvacet příběhů v autentických vzpomínkách 

slavných, ale i neznámých, obyčejných hrdinů, kteří 

neváhali bránit svobodu a demokracii v roce 1968. 

Předávají svá svědectví jako poselství dalším 

generacím – svoboda a demokracie nejsou 

automatickou samozřejmostí. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471902 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471572
https://katalog.npmk.cz/documents/471902


19.     Vzpomínkomat : skutečné příběhy, které jste možná prožili i vy. 2 / Zuzana 

Kučerová a kol. -- 1. vydání 

V Brně : BizBooks, 2018 -- 325 stran 

     ISBN 978-80-265-1000-0 

     Sign.: II 115421/2V1 

socialismus ; životní styl ; Československo ; reálný 

socialismus ; každodenní život ; vzpomínky ; 

1948-1989  

Fotografická publikace mapuje každodenní život 

v Československu od padesátých do osmdesátých 

let 20. století. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/471459 

 

 

20.     Země bez obzoru / Ladislav Heryán ; rozhlasové rozhovory o biblickém textu 

vedl s autorem Petr Vaďura -- Vydání druhé 

V Praze : Vyšehrad, 2018 -- 270 stran 

     ISBN 978-80-7601-050-5 

     Sign.: II 116383V1 

posvátná kniha ; člověk ; interpretace ; katolicismus ; 

náboženství ; názor ; postoj ; rozhlas ; Bible ; Česko ; 

Bůh ; biblické postavy ; biblické citáty ; biblické 

události ; biblická exegeze ; katoličtí kněží ; salesiáni ; 

století 20-21 ; 2001-2020 

Jednotlivé části knihy jsou přepisem rozhovorů, jež 

byly v uplynulých deseti letech odvysílány na stanicích 

Českého rozhlasu a Trans World Radia. 

https://katalog.npmk.cz/documents/471472 

https://katalog.npmk.cz/documents/471459
https://katalog.npmk.cz/documents/471472

