
 

1.     ...a velký skok pro lidstvo : vyprávění o letu Apolla 11 / Karel Pacner -- 3., 

upravené vydání 

Praha : Kniha Zlin, 2019 -- 243 stran, 16 nečís. stran obrazových příloh --  cze 

   ISBN 978-80-7473-768-8 

     Sign.: I 34639V1 

kosmické vědy ; Apollo 11 (kosmická loď) ; Apollo 11 

(Spacecraft) ; Spojené státy americké ; kosmonautika ;     

kosmonauti ; kosmické lety ; kosmické lodi 

Dramatická reportáž o historickém letu Apolla 11 a 

prvních pozemšťanech, kteří v noci z 20. na 21. července 

1969 přistáli na Měsíci. Sám autor byl jedním z pěti 

československých občanů, kteří se historického startu 

Apolla 11 zúčastnili.  

https://katalog.npmk.cz/documents/476103 

 

2.     Bejvávalo, aneb, 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a 

pradědečků / Petr Kadlík -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2019 -- 382 nečíslovaných stran 

     ISBN 978-80-264-2788-9 

     Sign.: II 117069V1 

 

žurnalistika ; každodenní život ; událost ; všeobecnosti a 

zajímavosti ; století 19-20 

Obsahem knihy je 111 originálních historických textů z 

období kolem roku 1900, vybraných z tisíců historických 

článků, které vyšly v internetovém magazínu 

www.bejvavalo.cz. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475862 

https://katalog.npmk.cz/documents/476103
https://katalog.npmk.cz/documents/475862


3.     Církev jako matka a pastýřka : pastorační kultura papeže Františka / Paul M. 

Zulehner ; z německého originálu Ich träume von einer Kirche als Mutter und 

Hirtin ... přeložila Karla Korteová -- Vydání první -- Edice:Teologie (Vyšehrad) 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 130 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7601-178-6 

     Sign.: II 117123V1 

křesťanství ; společnost ; církev ; katolicismus ; 

reforma ; teologie ; František, ; papež ; papežství ; 

pastorační péče ; pastorální teologie ; milosrdenství ; 

století 20 

Papež František během několika málo let od svého 

nástupu do úřadu zásadně proměnil pastorační 

kulturu katolické církve. Autor sleduje Františkovu 

snahu posílit pastorační kulturu tím, že církev sestoupí 

až k samotným kořenům a uvede své jednání do 

souladu s Božím smilováním. 

https://katalog.npmk.cz/documents/476212 

 

4.     Critical practice with children and young people / edited by Martin Robb, 

Heather Montgomery and Rachel Thomson -- Second edition 

Bristol : Policy Press, 2019 -- 321 stran -- eng 

     ISBN 978-1-4473-5282-2     Sign.: II 117092V1 

 

dítě ; mládež ; sociální práce ; jednání ; Velká Británie 

Nevhodné zacházení s dětmi a mladými lidmi a 

sociální práce s nimi. Problémy vyžadující pomoc. 

 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/476009 

https://katalog.npmk.cz/documents/476212
https://katalog.npmk.cz/documents/476009


5.     Germáni : tajemné národy ze severu / Ernst Künzl ; z německého originálu Die 

Germanen ... přeložil Jan Hlavička -- Vydání první 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 187 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7601-188-5 

     Sign.: II 117070V1 

 

dějiny starověku ; dějiny středověku ; Evropa ; Germáni 

Kniha nabízí informace o dějinách, kultuře a životě 

Germánů na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak 

základy k pochopení raných dějin Evropy. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475880 

 

 

6.     Kdo ví, kde budu zítra / Jindřich Šídlo, Tomáš Etzler -- Vydání první 

V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 181 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7601-203-5 

     Sign.: II 117098V1 

žurnalistika ; Etzler, Tomáš, ; Česko ; novináři ; 

televizní reportér ; válečný zpravodaj ; století 20-21 

Rozhovory s novinářem Tomášem Etzlerem. Etzler 

vzpomíná na svůj život ve Spojených státech v 90. let     

letech 20. století, práci v CNN v letech 1996-2006 a 

především na své působení na pozici zpravodaje České     

televize v Číně během let 2006-2014. Někdejší 

reportér se rovněž vyjadřuje k současným 

společenským i politickým problémům světa. 

https://katalog.npmk.cz/documents/476038 

https://katalog.npmk.cz/documents/475880
https://katalog.npmk.cz/documents/476038


7.    Kniha divů : ilustrovaný průvodce psaním imaginativní prózy / Jeff VanderMeer 

; výtvarník: Jeremy Zerfoss (a mnoho dalších) ; z anglického originálu 

Wonderbook: the illustrated guide to creating imaginative fiction ... přeložil 

Richard Podaný -- 1. vydání 

V Praze : Fragment, 2019 -- 374 stran -- cze 

     ISBN 978-80-253-4401-9 

     Sign.: III 40011V1 

tvůrčí psaní  ;  literatura ; literární tvorba ; fantasy ; 

vědecko-fantastická literatura 

Kniha nabízí komplexní pohled a rady týkající se stylu, 

struktury a metodologie tvůrčího psaní, doplněné 

komentáři od slavných a úspěšných autorů ze světa 

fantastiky, i mimo něj. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475894 

 

 

8.     Kniha slou : průvodce pomalým životním stylem / Kamila Boudová -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2019 -- 199 stran -- cze 

     ISBN 978-80-265-0878-6 

     Sign.: I 34641V1 

životní styl ; duševní zdraví ; pomalý životní styl ; 

environmentální odpovědnost ; smysl života ; udržitelný     

rozvoj 

Úvod do pomalého životního stylu. Rychlý život - co to 

je a kde se to vzalo. SLOU - příběhy zpomalení. Co je to 

pomalý životní styl. Jak začít s pomalým životem. Jak 

nechat pomalost prostoupit svou myslí a celým tělem. 

https://katalog.npmk.cz/documents/476230 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475894
https://katalog.npmk.cz/documents/476230


9.     Po stopách českých filmů a pohádek : kam na výlet? / Radek Laudin -- 1. vydání 

V Praze : Fragment, 2019 -- 167 stran 

     ISBN 978-80-253-4343-2 

     Sign.: II 117088V1 

 

film ; pohádka ; Česko ; filmové pohádky ; filmová místa 

; turistické zajímavosti ; století 20-21 

Průvodce po místech, kde se natáčely české filmy a 

která znáte z filmového plátna nebo z televize. Zažijte 

jedinečnou atmosféru.  Kniha poslouží jako zdroj 

námětů pro výlety. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475994 

 

 

10.     Prázdniny v Evropě / Ladislav Zibura -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2019 -- 348 stran 

     ISBN 978-80-265-0886-1 

     Sign.: II 117081V1 

 

turistika ; Zibura, Ladislav, ; Česko ; Evropa ; 

cestovatelé ; autostop ; století 21 

Mladý muž se vydává projet stopem Evropu, aby 

poznal všechny zvláštní lidi, co dosud berou stopaře. 

Humor, dobrodružství, mnohahodinové čekání u 

silnice a zažijte skvělou atmosféru cestovatele při 

čtení této knihy. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475944 

https://katalog.npmk.cz/documents/475994
https://katalog.npmk.cz/documents/475944


11.     Procházky Prahou filmovou : kam na výlet? / Radek Laudin -- 1. vydání 

V Praze : Fragment, 2019 -- 143 stran -- cze 

     ISBN 978-80-253-4202-2 

     Sign.: II 117030V1 

film ; Česko ; Praha (Česko) ; filmová místa ; 

turistické zajímavosti ; století 20-21 

Projděte se Prahou a vydejte se do míst, která 

znáte z filmového plátna nebo z televize! Dozvíte 

se například, jak dnes vypadá škola z filmu Obecná 

škola. Zjistíte, kde kotvil Saturninův hausbót nebo 

ve kterém domě bydlel Pan Tau a jeho dvojník 

Alfons. Poznáte uličky ze Záhady hlavolamu i 

zahradu z komedie Adéla ještě nevečeřela. 

Vstoupíte zkrátka tam, kde to důvěrně znáte, ale 

osobně jste tam ještě nebyli. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475800 

 

 

12.     Příběhy firem : historie zaniklých českých podniků světového formátu / Rudolf 

Píša 

Praha : XYZ, 2019 -- 295 stran 

     ISBN 978-80-7597-525-6     Sign.: III 40014V1 

 

podnik ; podnikání ; dějiny ; Česko ; podnikatel ; století 

19-20 

Publikace zachycuje činnost velkých českých firem, 

které zaznamenaly největší rozkvět v době od poloviny 

19. do poloviny 20. století. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475950 

https://katalog.npmk.cz/documents/475800
https://katalog.npmk.cz/documents/475950


13.     Retrohraní : přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily / Alice Kavková -- 1. 

vydání 

Brno : CPress, 2019 -- 207 stran 

     ISBN 978-80-264-2787-2 

     Sign.: II 117082V1 

 

hra ; dětské hry ; pravidla ; století 20 

Sbírka více než 200 návodů na hry, které autorka 

hrála jako dítě v 70. a 80. letech 20. století. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475953 

 

 

14.     Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích 

v letech 1956-1989. I. / [koordinátoři] Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza ; překlad 

Petruška Šustrová -- Vydání první 

Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019 -- 907 stran -- cze 

     ISBN 978-80-88292-11-1 

     Sign.: III 40004V1 

 

socialismus ; komunismus ; biografie ; střední 

Evropa ; jihovýchodní Evropa ; disent ; disident ;     

protikomunistický odboj ; 1956-1989 

Biografický slovník předních osobností opozičních 

hnutí v socialistických zemích v letech 1956-1989. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475780 

https://katalog.npmk.cz/documents/475953
https://katalog.npmk.cz/documents/475780


15.     Spánek : mýtus osmi hodin, síla šlofíků a nový program pro dobití baterií 

vašeho těla i mysli / Nick  Littlehales ; z anglického originálu Sleep ... přeložila Dina 

Podzimková -- 1. vydání 

Praha : XYZ, 2019 -- 222 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7597-545-4 

     Sign.: II 117074V1 

 

spánek ; odpočinek ; zdraví ; psychologické aspekty ; 

regenerace ; zdravý životní styl 

Návody pro kvalitní spánek od "spánkového guru" 

sportovců vás mají naučit spát efektivně. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475910 

 

16.     Umění starých herbářů : od renesance po 19. století / předmluva Chiara 

Nepiová ; editoři Andrea Accorsi,  Giuseppe Brillante, Elena Percivaldiová ; 

překlad: Hana Vašková -- 1. vydání 

V Brně : CPress, 2019 -- 207 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-2562-5 

     Sign.: III 40013V1 

rostlina ; umění ; malířství ; ilustrace ; botanici ; malíři 

; herbáře ; století 1-20 

Publikace vám představí svět starých herbářů a vědců 

i umělců, kteří po staletí přispívali k prohlubování 

znalostí o rostlinách. 

 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475919 

https://katalog.npmk.cz/documents/475910
https://katalog.npmk.cz/documents/475919


17.     V bludišti jménem Alzheimer : na co v ordinaci nezbývá čas / Kateřina 

Čechová, Adéla Fendrych Mazancová,  Hana Marková a kol. -- Vydání 1. 

Praha : Management Press, 2019 -- 430 stran 

     ISBN 978-80-264-2707-0 

     Sign.: II 117077V1 

nemoc ; mentální handicap ; nemocný ; diagnostika ; 

medicína ; terapie ; Alzheimerova choroba ; domácí     

péče ; kazuistika 

Kniha představuje veřejnosti problémy spojené s 

Alzheimerovou nemocí srozumitelným a čtivým 

jazykem, ale zároveň s udržením vysoké úrovně 

odbornosti. 

 

https://katalog.npmk.cz/documents/475920 

 

 

 

18.     Vatikán : význam, dějiny, umění / Georg Denzler -- Vydání 1. 

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2017 -- 192 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7195-164-3 

     Sign.: III 40015V1 

stát ; církev ; křesťanství ; umění ; dějiny  ;  papež ; kulturní 

dědictví ; katolicismus ; památka; koncily ; reformace ; 

papežství 

Výpravná publikace nabízí bohatý obrazový materiál 

týkající se papežství a historie Vatikánu. Památky, kostely, 

muzea, paláce – 2000 let umění. 

      

https://katalog.npmk.cz/documents/475974 

https://katalog.npmk.cz/documents/475920
https://katalog.npmk.cz/documents/475974


19.     Vznik Československa 1918 : fakta, mýty, legendy a konspirace / Vladimír 

Liška -- 2. vydání 

Praha : XYZ, 2019 -- 204 stran -- cze 

     ISBN 978-80-7597-390-0 

     Sign.: II 117120V1 

dějiny dvacátého století ; Československo ; vznik 

státu ; historické vědomí ; 1918 

Průběh první světové války, protirakouský odboj a 

vznik samostatného Československa. Pozornost je 

rovněž věnována historii našeho domácího a 

zahraničního odboje v letech 1914-1918. Autor 

podrobně popisuje události v Praze z 28. října 1918, 

kdy došlo k vyhlášení samostatného Československa. 

Závěr přibližuje politické, národnostní a hospodářské 

obtíže československého státu.     

https://katalog.npmk.cz/documents/476161 

 

 

20.     Zmizelá Šumava 2 / Emil Kintzl, Jan Fischer -- Vydání první 

[Zlín] : Kniha Zlin, 2019 -- 148 stran 

     ISBN 978-80-7473-902-6 

     Sign.: II 117084V1 

dějiny dvacátého století ; vlastivěda ; Šumava 

(pohoří : oblast) ; zaniklá obec ; každodenní 

život ; historické fotografie ; století 20 

Zmizelá Šumava 2 přináší dalších dvacet 

příběhů o životě Šumaváků a zavede vás do 

míst, z nichž mnohá už  na dnešních mapách 

nenajdeme. 

https://katalog.npmk.cz/documents/475964 

https://katalog.npmk.cz/documents/476161
https://katalog.npmk.cz/documents/475964

