
 

1.    Development of the basic living standard indicators in the Czech Republic 

1993-2016 / compiled by Department for Strategies and Planning Ministry of 

Labour and Social Affairs -- 1. edition 

Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2017 -- 71 stran -- eng 

     ISBN 978-80-7421-145-4 

     Sign.: II 115275V1 

  

domácnost ; životní úroveň ; ukazatel ; statistika ; Česko ; 

sociální ukazatel ; století 20-21 ; 1993-2016 

 

Statistický přehled životní úrovně v České republice v letech 

1993-2016. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464766 

 

2.    Frajer : příběh Jiřího Ježka, paralympijského vítěze v cyklistice / Jiří Ježek, 

Michaela Zindelová -- 2. aktualizované vydání 

Praha : XYZ, 2015 -- 257 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-7505-905-5     Sign.: II 115408V1 

 

cyklistika ; biografie ; Ježek, Jiří, ; paralympiáda ; 

paralympionik 

Životní osudy českého paralympionika Jiřího Ježka. 

Uvedeny jeho úspěchy na paralympijských hrách. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466110 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464766
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466110


3.    Internet pro seniory / Josef Pecinovský -- 1. vydání 

Brno : Computer Press, 2017 -- 200 stran 

     ISBN 978-80-251-4870-9 

     Sign.: II 115391V1 

 

internet ; starší člověk ; informace ; počítačová síť 

Orientace v prostředí internetu. Hledání informací, e-

mail, televize, rádio. Nákupy, jednání s úřady a další 

užitečné stránky. Zábava a komunikace přes Facebook. 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465830 

 

 

4.   Jóga - sestavování lekcí : příručka instruktora jógy / Mark Stephens ; překlad: 

Kristína Jakubíková -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2017 -- 413 stran -- cze 

     ISBN 978-80-264-1646-3 

     Sign.: II 115394V1 

 

jóga ; instruktor ; metodika ; hathajóga ; ásana ; 

sestavování ; lekce 

Základy a principy sestavování lekcí jógy pro začátečníky, 

mírně pokročilé a pokročilé studenty, pro různé fáze 

života a také pro zdraví a pohodu. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465904 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465830
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465904


5.    K čemu jsou manažerům čísla? / Tomáš Bujna, Jan Bloudek, Sláva Kubátová 

-- V nakladatelství Management Press vydání 1. 

Praha : Management Press : TC Business School, 2017 -- 191 stran 

     ISBN 978-80-7261-532-2 

     Sign.: II 115409V1 

 

řízení ; podnikání ; účetnictví ; finance ; ekonomická data ; 

Manager 

Publikace provádí tématy a souvislostmi řízení financí, které 

je jedním z posledních kamenů - témat     managementu, z 

nichž je vystavěna celá série Action Learning - Praktický 

management. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466112 

 

6.    Lékárník z Osvětimi : dosud nevyřčený příběh Victora Capesia / Patricia 

Posnerová ; překlad: Vladimír Fuksa -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2017 -- 258 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh         

      ISBN 978-80-265-0676-8       

      Sign.: II 115395V1 

válka ; Capesius, Victor, ; Osvětim (koncentrační 

tábor) ; Německo ; Rumunsko ; Polsko ; Osvětim 

(Polsko) ;     lékárník ; koncentrační tábor ; nacismus ; 

nacisté ; zločiny proti lidskosti ; válečný zločinec ; 

soudní proces ;     1939-1945 ; 1961-1970 ; století 20 

Příběh Victora Capesia, hlavního lékárníka největšího 

nacistického tábora smrti v Osvětimi. Autorka odkrývá     

Capesiovo kruté jednání a následný útěk před 

spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinění po 

dvacet letech  po skončení války. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465903 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466112
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465903


7.    Není éčko jako éčko / Olga Šolcová, Martina Matějková -- Vydání 1. 

Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd 

ČR, 2017 -- 48 stran 

     ISBN 978-80-200-2718-4 

     Sign.: II 115270V1 

 

potravinářství ; potraviny ; potravinová bezpečnost ; 

potravinářská aditiva 

Skladování potravin. Historie používání potravinářských 

aditiv. Zdravotní nezávadnost. Sladidla. Éčka. Jak číst 

etikety. Nápoje. Masné výrobky. Instantní polévky. 

Seznam povolených éček. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464745 

 

8.    Normalizované životy : podle cyklu televizních dokumentů Příběhy 20. 

století / Adam Drda, Mikuláš Kroupa -- 1. vydání 

V Praze : Česká televize : Albatros Media a.s., 2017 -- 219 stran 

     ISBN 978-80-7448-074-4 

     Sign.: III 39050V1 

televize ; socialismus ; komunismus ; společnost ; dějiny 

dvacátého století ; biografie ; Příběhy 20. století     

(televizní pořad) ; Československo ; televizní pořad ; 

normalizace ; politická perzekuce ; komunistický režim     

; 1969-1989 ; 2001-2020 

Unikátní příběhy a dramatické osudy obyčejných lidí v 

době normalizace, které ilustrují život v tehdejším     

Československu. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465949 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=464745
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465949


9.    Office 2016 : průvodce uživatele / Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský -- 

První vydání 

Praha : Grada, 2016 -- 256 stran 

     ISBN 978-80-247-5691-2 

     Sign.: II 113875V1 

 

program ; software ; kancelářský software ; Microsoft 

Office 2016 

Podrobná uživatelská příručka od základů až po 

komplexní postupy. Výuka a využití jednotlivých 

aplikací a jejich kombinací Word, Excel, PowerPoint, 

One Note.  

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450051 

 

10.    Václav Malý : rozhovory / Jindřich Kabát, Václav Malý 

Praha : XYZ, 2017 -- 268 stran 

     ISBN 978-80-7505-765-5 

     Sign.: II 115386V1 

stát ; církev ; společnost ; křesťanství ; katolicismus ; 

biografie ; Malý, Václav, ; Výbor na obranu     nespravedlivě 

stíhaných ; Československo ; Česko ; disident ; disent ; 

občanská iniciativa ; náboženská     perzekuce ; skrytá 

církev ; církevní život ; biskup ; 1950-2017 ; 1968-1989 ; 

století 20 ; století 20-21 

Rozhovory s Jindřichem Kabátem vedl pražský biskup 

nejen o sametové revoluci, ale i o tom, jak vypadá jeho 

běžný den, nebo o jeho aktivitách mimo biskupský úřad. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465749 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=450051
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465749


11.    Vesmírné osudy / Ondřej Šamárek, Lukáš Houška -- 1. vydání 

Brno : CPress, 2017 -- 655 stran 

     ISBN 978-80-264-1692-0 

     Sign.: III 39056V1 

 

technika ; projekt ; dějiny ; biografie ; kosmonautika ; 

vesmír ; kosmické lety ; kosmická technika ; století 20-21 

 

Nahlédnutí do zákulisí životních cest nejvýznamnějších 

osobností kosmického věku - od snílků a teoretiků  přes 

konstruktéry až po kosmonauty a astronauty. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466422 

 

12.    Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016 / Viktor 

Mravčík, Zdeněk Rous, Pavla Chomynová, Zuzana Tion Leštinová, Barbora 

Drbohlavová, Jan Kozák, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tomáš Vlach, 

Lucia Kiššová 

Praha : Úřad vlády České republiky, 2017 -- 206 stran 

     ISBN 978-80-7440-182-4     Sign.: III 39047V1 

 

gamblerství ; prevence ; hra ; terapie ; kriminalita ; 

hazardní hraní ; problém ; protidrogová politika ; 2016 ;     

století 21 

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní. 

Problémové hráčství. Kriminalita. Prevence. Sociální     

důsledky a souvislosti. Trh s hazardními hrami. Léčba a 

další odborné služby. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465837 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466422
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465837


13.    Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 / 

Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, 

Zuzana Tion Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Jan Kozák, Blanka Nechanská, 

Tomáš Vlach,Tereza Černíková, Hana Fidesová, Jiří Vopravil 

Praha : Úřad vlády České republiky, 2017 -- 257 stran 

     ISBN 978-80-7440-200-5     Sign.: III 39046V1 

drogy ; toxikomanie ; závislost ; prevence ; úmrtí ; terapie 

; legislativa ; statistická data ; Česko ; drogová     

kriminalita ; drogové trhy ; protidrogová politika ; 2016 

Národní protidrogová politika. Užívání drog v populaci. 

Prevence. Problémové užívání drog. Specializovaná     

léčba a služby pro uživatele drog. Zdravotní souvislosti a 

důsledky užívání drog. Opatření. Sociální souvislosti 

užívání drog a resocializace uživatelů drog. Drogová 

kriminalita, její prevence a drogy ve vězení. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465835 

 

14.    Z dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš 

Jiránek, Marie Macková -- Vydání druhé, doplněné 

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 -- 471 stran, 26 

nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-246-3510-1     Sign.: II 115398V1 

 

společnost ; rodina ; domov ; hygiena ; zdraví ; vzdělání ; 

škola ; armáda ; volný čas ; sport ; kultura ; sdružení ; 

každodenní život ; hmotná kultura ; odívání ; móda ; 

slavnost ; století 19 

      

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465919 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465835
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465919


15.    Z lehu k běhu : ...od pondělka začínám / Barbora Topinková -- 1. vydání 

Brno : BizBooks, 2017 -- 223 stran 

     ISBN 978-80-265-0694-2 

     Sign.: II 115406V1 

 

sport ; cvičení ; atletika ; běžec 

Tréninkové plány a doporučení v běžeckém manuálu pro 

lenochy, který vás provede dvanácti měsíci běžeckého 

roku a přestaví vám všechna základní úskalí života běžce. 

 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465954 

 

16.    Ze Strahova do NASA : cesta za americkým snem / Veronika Vaněčková, 

Martin Kroupa -- 1. vydání 

V Praze : BizBooks, 2017 -- 189 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh 

     ISBN 978-80-265-0652-2 

     Sign.: II 115401V1 

     

podnikání ; cesta ; pobyt v cizině ; kosmické vědy ; reálie 

; Vaněčková, Veronika ; Kroupa, Martin ; Spojené     státy 

americké. ; Česko ; Spojené státy americké ; kosmický 

výzkum ; století 20-21 ; století 21 

Životní cesta dvou dobrodruhů z Česka do USA. 

Vyprávění o touze pracovat v NASA. 

     

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465925 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465954
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=465925

