
 
 
 
1. 
...to jsou těžké vzpomínky. I. svazek, Vzpomínky Romů a Sintů na život před 
válkou a v protektorátu / Jana Horváthová -- Vydání první 
Brno : Větrné mlýny : Muzeum romské kultury, 2021 -- 771 stran -- cze 
ISBN 978-80-86656-45-8 
Sign.: III 40504V1 
Romové ; dějiny ; menšina ; etnické vztahy ; rasismus ; xenofobie ; 
Československo ; Česko ; Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ; etnické 
skupiny ; orální historie ; české dějiny ; nacistická perzekuce ; holocaust (1939-
1945) ; každodenní život ; menšiny ; vzpomínky ; 1918-1938 ; 1939-1945 
  
Kniha přináší tematicky utříděné části vzpomínek pamětníků z původních skupin 
českých a moravských Romů a Sintů. Ti se v českých zemích usazovali od konce 
17. století a postupně zde nalezli svůj domov. V průběhu druhé světové války 
však byli z "rasových" důvodů ve své většině vyvražděni nacisty. Konkrétně jde o 
vzpomínky na dobu předválečnou a dobu tzv. protektorátu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518153 
 
 
 
 
2. 
Čas proměn : Praha, Československo a Češi 80. a 90. let očima Američana / 
Mark Baker ; z anglického originálu přeložila Eva Kadlecová -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2021 -- 239 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh -- 
cze 
ISBN 978-80-264-3685-0 
Sign.: II 118272V1 
dějiny ; politika ; výchova ; vzdělávání dospělých ; kultura ; Baker, Mark, ; 
Československo ; Česko ; Sametová revoluce (1989 : Československo) ; 
vzpomínky ; 1982-1994 
  
Novinář Mark Baker měl možnost sledovat poslední roky komunistického 
režimu, listopadovou revoluci a počátky nového systému zblízka a zažil věci, 
které jsou dnes obtížně představitelné. V jeho memoárech se setkáme s agenty 
StB, Allenem Ginsbergem i Václavem Klausem. Čtenář pozná socialistické 
hospodářství i kancelář Viktora Koženého. A znovu prožije i vlnu cizinců, které 
začátkem 90. let přilákala Praha jako nová „Paříž". 
https://katalog.npmk.cz/documents/518263 
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3.  
Krásně jsem si početl : Izrael, Jugoslávie, USA - Československo : 1968-1973 : 
korespondence s Otou Pavlem, maminkou Terezií a sestrou Hankou / Arnošt 
Lustig -- Vydání první 
Praha : Vydala Mladá fronta a.s., 2016 -- 206 stran -- cze 
ISBN 978-80-204-4347-2 
Sign.: III 40503V1 
literatura ; dějiny ; korespondence ; Lustig, Arnošt, ; Pavel, Ota, ; čeští 
spisovatelé ; přátelé a spolupracovníci ; partnerské a rodinné vztahy ; emigrace 
a imigrace ; dokumenty speciální ; 1968-1973 ; století 20-21 
 
Kniha dopisů je koncipovaná jako "mezerovitá" kronika života Arnošta Lustiga a 
jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968. Obsahuje výběr autentických 
dokumentů a fotografií, původních neupravovaných strojopisů a rukopisů 
korespondence Arnošta Lustiga a jeho rodiny a přátel. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518149 
 
 
 
4. 
Můj život byl... : průřez tvorbou Marie Uchytilové = My life was... : overview 
of the work by Marie Uchytilová / texty: Irena Bukačová, Milouš Červencl, 
Silvia Klánová, Eduard Stehlík, Jana Vrzalová ; překlad: Hana Staňková 
Lidice : pro Památník Lidice vydal Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L, Nymburk, 
2016 -- 124 stran -- cze eng 
ISBN 978-80-88072-20-1 
Sign.: II 118254V1 
dějiny umění ; moderní umění ; Uchytilová-Kučová, Marie, ; Lidice (Česko) ; 
české sochařství ; sochařky ; pomníky ; století 20 ; 1924-1989 
  
Monografie akademické sochařky Marie Uchytilové. Kniha je průřezem tvorby 
akademické sochařky Marie Uchytilové. Snaží se čtenáři ukázat nejen důležitá 
období jejího profesního života, ale i  její pocity a touhy. Ty jsou zachycené ve 
verších. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518148 
 
 
6. Na stráži míru : jak to chodilo na vojně za časů reálného socialismu / Jiří 
Křivánek -- Vydání první 
Praha : Euromedia Group, 2021 -- 243 stran -- cze 
ISBN 978-80-242-7050-0 
Sign.: II 118280V1 
dějiny ; vojenská služba ; armáda ; komunismus ; socialismus ; Křivánek, Jiří, ; 
Československo ; Česko ; základní vojenská služba ; 1969-1989 ; 1980-1982 
  
Autor s odstupem téměř čtyřiceti let vypráví s nadhledem i pochopením o 
všem, co realita tehdejšího vojenského života obnášela. Vtipné a místy i veselé 
vyprávění o často "neveselé" realitě vojenského "života" v 70. a 80. letech 
minulého století (za tzv. reálného socialismu). 
https://katalog.npmk.cz/documents/517861 
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7.  
Náhradní mateřství v českém právu a související otázky / Jakub Sivák ; 
odpovědná redaktorka Iva Rolečková -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2021 -- 80 stran -- cze 
ISBN 978-80-7552-678-6 
Sign.: II 118262V1 
právo ; péče o dítě ; adopce ; sociologie rodiny ; vzdělávání dospělých ; 
náhradní mateřství ; právní aspekty ; interdisciplinární aspekty ; rodičovství 
  
Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale 
pouze tolerován. Autor na něho nahlíží z různých úhlů pohledu. Stěžejní je 
přístup občanskoprávní, ale neopomíjí ani ústavněprávní a možné trestněprávní 
souvislosti náhradního mateřství. Náhradní mateřství v zahraničí v USA, 
Německu, Velké Británii, Ukrajině, Rusku a Indii. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517745 
 
8. 
Velké procesy / Jaromír Slušný ; odpovědná redaktorka Vendula Kolašínová ; 
obálka, grafická úprava a sazba Zdeněk Mareš -- Vydání první 
V Praze : Nakladatelství XYZ, 2021 -- 255 stran -- cze 
ISBN 978-80-7597-779-3 
Sign.: II 118268V1 
politika ; dějiny ; vzdělávání dospělých ; totalita ; komunismus ; Eliáš, Alois, ; 
Fučík, Julius, ; Frank, Karl Hermann, ; Horáková, Milada, ; Slánský, Rudolf, ; 
Československo ; procesy politické ; soudy ; nacismus ; justice 
  
Originální publikace historika mapuje nejslavnější politické procesy českých a 
československých dějin, které se odehrály během totalitních režimů na území 
bývalého Československa. Autor čerpá mnoha pramenů a dokumentů a vytváří 
ucelené a mnohdy objevné portréty konkrétních historických osob a rozkrývá 
často ne zcela známé pozadí historických dějů. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518237 
 
9. 
Za ohradou snů : motorové opojení Kamila Lhotáka / ptal se, naslouchal, 
zapsal, rukopis ztratil a zase našel, poznámkami opatřil Jan Králík -- Vydání první 
Praha : Paseka : Pražská scéna , 2016 -- 127 stran, 30 nečíslovaných stran 
obrazových příloh -- cze 
ISBN 978-80-7432-630-1 
Sign.: II 118260V1 
dějiny ; malířství ; vzdělávání dospělých ; Lhoták, Kamil, ; Československo ; 
Česko ; motorismus ; zájmy a záliby ; automobily ; motocykly ; historická vozidla 
; umělecké náměty ; vzpomínky ; století 20 ; 1924-1990 
  
Knížka autobiografických vzpomínek výtvarníka Kamila Lhotáka, jak je zachytil 
novinář a publicista Jan Králík. Hlavním tématem vzpomínkového textu je 
Lhotákova celoživotní láska k motorismu a jeho vztah ke kolům, motorkám a 
automobilům. Text je doplněn hojným obrazovým materiálem. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518203 
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