
 
 

1. 
1000 anglických slovíček : ilustrovaný slovník / Anglictina.com ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 4. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze eng 
ISBN 978-80-266-1758-7 
Sign.: I 34871V1 
Edice: Ilustrovaný slovník (Edika) 
angličtina ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník angličtiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
https://katalog.npmk.cz/documents/524129 
 
 
2. 
1000 čínských slovíček : ilustrovaný slovník / Petra Ťulpíková ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 152 stran -- cze chi 
ISBN 978-80-266-1759-4 
Sign.: I 34872V1 
Edice: Ilustrovaný slovník (Edika) 
čínština ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník čínštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
https://katalog.npmk.cz/documents/524130 
 
 
3. 
1000 finských slovíček : ilustrovaný slovník / Petra Hebedová ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze fin 
ISBN 978-80-266-1760-0 
Sign.: I 34883V1 
 
Edice: Ilustrovaný slovník (Edika) 
finština ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník finštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné životní 
situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
https://katalog.npmk.cz/documents/524405 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524129
https://katalog.npmk.cz/documents/524130
https://katalog.npmk.cz/documents/524405


4. 
1000 francouzských slovíček : ilustrovaný slovník / Jitka Brožová, 
Tomáš Cidlina ; ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze fre 
ISBN 978-80-266-1761-7 
Sign.: I 34880V1 
 
francouzština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník francouzštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524388 
 
 
 
5. 
1000 hebrejských slovíček : ilustrovaný slovník / Efrat Barlev ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 152 stran -- cze heb 
ISBN 978-80-266-1762-4 
Sign.: I 34877V1 
hebrejština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník hebrejštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524385 
 
 
 
6. 
1000 chorvatských slovíček : ilustrovaný slovník / Lucie Velebová ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze hrv 
ISBN 978-80-266-1763-1 
Sign.: I 34876V1 
chorvatština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník chorvatštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524263 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524388
https://katalog.npmk.cz/documents/524385
https://katalog.npmk.cz/documents/524263


7. 
1000 italských slovíček : ilustrovaný slovník / Miroslava Ferrarová 
; ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze ita 
ISBN 978-80-266-1764-8 
Sign.: I 34874V1 
 
italština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník italštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524215 
 
 
 
8. 
1000 japonských slovíček : ilustrovaný slovník / Kohshi Hirayama a 
Alena Polická ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 152 stran -- cze jpn 
ISBN 978-80-266-1765-5 
Sign.: I 34873V1 
 
japonština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník japonštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524214 
 
 
 
9. 
1000 maďarských slovíček : ilustrovaný slovník / Michal Kovář, Rita 
Küű ; ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze hun 
ISBN 978-80-266-1766-2 
Sign.: I 34882V1 
maďarština ; čeština ; slovní zásoba 
 
Ilustrovaný slovník maďarštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524390 

https://katalog.npmk.cz/documents/524215
https://katalog.npmk.cz/documents/524214
https://katalog.npmk.cz/documents/524390


10. 
1000 německých slovíček : ilustrovaný slovník / Jana Navrátilová ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze ger 
 
ISBN 978-80-266-1767-9 
Sign.: I 34879V1 
 
němčina ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník němčina obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524387 
 
 
11. 
1000 ruských slovíček : ilustrovaný slovník / Julie Bezděková ; 
ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze rus 
 
ISBN 978-80-266-1769-3 
Sign.: I 34881V1 
 
ruština ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník ruštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné životní 
situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. Každý 
tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524389 
 
 
 
12. 
1000 španělských slovíček : ilustrovaný slovník / Diego Galvis, 
Eliška Jirásková ; ilustrace: Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze spa 
 
ISBN 978-80-266-1768-6 
Sign.: I 34878V1 
 
španělština ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník španělštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524386 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524387
https://katalog.npmk.cz/documents/524389
https://katalog.npmk.cz/documents/524386


13. 
1000 vietnamských slovíček : ilustrovaný slovník / Lucie Hlavatá, 
Binh Slavická ; ilustrace: Aleš Čuma -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 136 stran -- cze vie 
ISBN 978-80-266-1770-9 
Sign.: I 34875V1 
vietnamština ; čeština ; slovní zásoba 
Ilustrovaný slovník vietnamštiny obsahuje slovní zásobu pro běžné 
životní situace, postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. 
Každý tematický celek doplňují typické fráze. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524216 
 
 
 
14. 
1918 : rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa / Jan 
Rychlík -- Vydání druhé 
V Praze : Vyšehrad, 2022 -- 275 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-637-8 
Sign.: II 118968V1 
Národ, Rakousko-Uhersko; Československo; první světová válka 
(1914-1918) ; rozpad Rakousko-Uherska (1918) ; vznik 
Československa (1918) ; 1918 ; 1914-1918 
 
Pojednává o rozpadu mnohonárodnostní habsburské monarchie z 
pohledu všech jejích národů. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524252 
 
 
15. 
Africké století / Jan Záhořík a kol., Valéria Bankóová, Marek Hrubec, 
Albert Lumembu Kasanda, Martin Mwongela Kavua, Veronika 
Sobotková, Jan Šiška, Jan Záhořík -- Vydání první 
V Praze : Vyšehrad, 2022 -- 188 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-641-5 
Sign.: II 118965V1 
politika ; demografie ; islám ; společnost ; vzdělávání ; mezinárodní 
vztahy ; Afrika ; geopolitika ; 20.-21. století 
 
Zabývá se vývojem Afriky ve 20. a 21. století. Nastiňuje různé 
aspekty, které jsou nutné pro její růst, stabilitu a prosperitu - 
industrializace, rozvoj digitálních technologií, environmentální 
stabilita, zemědělská soběstačnost a další. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524219 
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 16. 
Atlas bylin 2 / Marta Knauerová a Jana Drnková -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 140 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1791-4 
Sign.: II 118970V1 
botanika ; rostlina ; Česko ; flóra 
Druhý díl naučně-populárního průvodce vybranými druhy rostlin, 
které v naší přírodě rostou od časného jara až do pozdního 
podzimu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524368 
 
 
 
17. 
Československo v období socialismu : 1945-1989 / Jan Rychlík -- 
Vydání druhé 
V Praze : Vyšehrad, 2022 -- 415 stran -- cze 
ISBN 978-80-7601-638-5 
Sign.: II 118975V1 
 
dějiny ; politika ; vláda ; komunismus ; socialismus ;  
Československo ; 1945-1989 
 
Shrnutí všech hlavních period socialistického Československa s 
pomocí dobových dokumentů provede od únorového převratu přes 
„zlatá šedesátá“ až do rozpadu režimu v roce 1989. V unikátní studii 
se prolíná realita řadových obyvatel i špiček komunistického režimu 
a stranou nezůstává ani slovenský úhel pohledu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524394 
 
 
18. 
Kronika železnic českých zemí : a nejkrásnější tratě / Zdeněk 
Meitner -- 2. vydání 
V Brně : CPress, 2021 -- 303 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4314-8 
Sign.: III 40991V1 
doprava ; dějiny ; Čechy  ; Morava ; Slezsko  ; železnice ; železniční 
tratě ; 19.-20. století 
 
Historický vývoj železnice na území českého státu i informace o tom, 
co téměř 40 nejkrásnějších tratí může nejen železničnímu turistovi 
nabídnout. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524131 

https://katalog.npmk.cz/documents/524368
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19. 
Malování akvarelem a vodovkami : naučte se malovat za 30 dní! / 
Jenna Raineyová ; z anglického originálu Everyday watercolor ... 
přeložila Eva Kadlecová Pourová -- 2. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 219 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4239-4 
Sign.: II 118979V1 
malířství ; výtvarné umění ; výtvarné techniky a materiály ; akvarel 
malířské techniky 
 
Popisuje, jak dělat základní tahy a linky, jak si poradit s různými 
tvary a křivkami, naučí vás stínovat, řešit perspektivu a barevné 
efekty, namíchat širokou paletu odstínů, ale i vyznat se v malířské 
terminologii. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524406 
 
 
20. 
Masáže - anatomie / Abby Ellsworth, Peggy Altman ; z anglického 
originálu Massage anatomy ... přeložila Miluše Pokorná -- 2. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 158 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4244-8 
Sign.: II 118969V1 
 
fyzioterapie ; anatomie ; člověk ; funkční anatomie ; masáže 
 
Představuje základní hmaty a kompletní plán masáží. Nabízí i 
užitečné návody, jak předcházet poraněním. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524264 
 
 
21. 
Mozkocvična / Veronika Nešporová -- První vydání 
Praha : Pointa, 2022 -- 284 stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-683-1 
Sign.: II 118972V1 
 
paměť ; představivost ; slovní zásoba ; trénink paměti 
Cvičení na krátkodobou i dlouhodobou paměť, fantazii, slovní 
zásobu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524391 
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22. 
Pravěký svět Zdeňka Buriana : od vzniku Země po zánik dinosaurů 
/ sestavili Ondřej Müller a Rostislav Walica ; slovo úvodem a 
kapitoly o pravěku Bořivoj Záruba ; doslov Martin Košťák -- 1. vydání 
Praha : Albatros, 2022 -- 599 stran – cze 
 
ISBN 978-80-00-06734-6 
Sign.: III 41006V1 
 
malířství ; ilustrace ; věda ; dílo ; pravěk ; Burian, Zdeněk, ; fosilní 
rostliny ; fosilní živočichové ; dinosauři ; umělecké náměty ; 20. 
století 
V knize se setkáváme s ikonickými Burianovými obrazy s trilobity 
českého Barrandienu, faunou kamenouhelných močálů i známými 
živočišnými skupinami období druhohor – mořskými plazy, 
ptakoještěry a především dinosaury. Doprovodné texty uvádějí 
Burianův paleoart do kontextu historie přírodních věd a zároveň je 
konfrontují se současným stavem poznání. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524411 
 
23. 
Slepé mapy - zeměpis : fyzické mapy, světadíly a regiony, politické 
mapy, Česká republika / výběr a obsah map Jaroslava Barešová ; 
mapy Jiří Adámek -- 2. vydání 
 
Praha : Fragment, 2022 -- 55 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-5901-3 
Sign.: III 40999V1 
 
zeměpis ; mapa ; regionální geografie ; fyzický zeměpis ; druhý 
stupeň ; Česko; země světa ; politická geografie 
 
Obsahuje přes 50 slepých map - mapy politické, fyzické, mapy světa, 
kontinentů i České republiky. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524400 
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