1.

Diskrétní elegance : móda mezi válkami / Jana Skarlantová -- Vydání první

Praha : Motto, 2017 -- 238 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
ISBN 978-80-267-0960-2
Sign.: II 115422V1

oblečení ; dějiny ; životní styl ; Československo ; Evropa ;
móda ; odívání ; 1918-1939
Zamyšlení nad módou jako součástí každodenního života za
první republiky. Zachyceny změny životního stylu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466434

2. Gloria musaealis 2016 : XV. ročník Národní soutěže muzeí : výroční zpráva
/ texty: soutěžící muzea a galerie, Irena Chovančíková ; překlad: soutěžící muzea
a galerie, Monika Benčová, Anna Komárková ; editor: Anna Komárková ; grafika
Jana Dolanská
Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2017 -- 69 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-86611-75-4
Sign.: II 115433V1
muzeum ; výstava ; soutěžení ; Česko ; galerie ; 2016
Národní soutěž muzeí Gloria musealis odhaluje
společenský význam muzeí a galerií propagací
špičkových výkonů muzejních institucí.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466664

3. Jak probudit Česko : recept na úspěšnou republiku / David Klimeš -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 152 stran
ISBN 978-80-265-0645-4
Sign.: II 115465V1

ekonomika ; reforma ; společnost ; politika ; Česko ;
ekonomická reforma ; společenská transformace ;
hospodářské poměry ; století 21
Recept na to, aby Česko vykročilo k prosperitě a úspěchu.
Program sociálně-ekonomické reformy.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466830

4.
Jak si hýčkat zdravá střeva : proč střeva ovlivňují náš zdravotní stav i
hmotnost / Adrian Schulte ; překlad: Dagmar Sklenářová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2017 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-264-1616-6
Sign.: II 115444V1
zdraví ; stravovací zvyklosti ; výživa ; trávicí ústrojí ; trávení
; střevo ; zdravá výživa ; detoxikace
Praktická pomůcka, která kromě užitečných rad, obsahuje
návod pro 10denní ozdravný program pro střevní trakt,
jehož prvořadým cílem je regenerace střevního systému a
zbavení organismu jedů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466748

5. Josef Úlehla (1852-1933) / Lukáš Vízek -- Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2018 -- 334 stran -- cze
ISBN 978-80-7435-694-0
Sign.: II 115424V1
matematika ; pedagog ; biografie ; Úlehla, Josef, ; Česko ;
matematik ; století 19-20 ; 1852-1933
Monografie je věnována životu a dílu Josefa Úlehly (18521933), autora několika monografií, učebnic matematiky
a přírodopisu, časopiseckých článků a překladů
cizojazyčných textů. Největší pozornost je zaměřena na
Úlehlovu matematickou, učebnicovou a historiografickou
tvorbu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466503

6. Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z / Olga Strusková, Jarmila Novotná
Praha : XYZ, 2017 -- 262 stran
ISBN 978-80-7505-855-3
Sign.: II 115440V1

léčebná rehabilitace ; cvičení ; muž ; žena ; Mojžíšová,
Ludmila, ; Česko ; rehabilitační pracovnice ;
rehabilitační cvičení ; tělesné cvičení ; neplodnost ;
1932-1992 ; století 20
Soustava se skládá z deseti cviků pro ženy a dvou pro
muže a oficiální popis cviků včetně fotografií.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466731

7.

Nebeské symfonie / Petr Horálek, Miloš Rábl, Vladislav Slezák -- 1. vydání

Brno : CPress, 2017 -- 184 stran
ISBN 978-80-264-1741-5
Sign.: II 115438V1
astronomie ; hudba ; fotografie ; relaxace ;
Horálek, Petr, ; Rábl, Miloš, ; astronomická
pozorování ; hvězdná obloha ; století 2021;astrofotografie ; relaxační hudba ;
Při putování pod hvězdnou oblohou
navštívíte 5 kontinentů a spatříte vzácné
nebeské
úkazy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466720

8. Neublížíš : fascinující příběhy lékaře, který operuje lidské mozky / Henry
Marsh ; překlad: Jakub Goner -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2017 -- 296 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0664-5
Sign.: II 115447V1

mozek ; nemoc ; medicína ; biografie ; Marsh, Henry, ;
Velká Británie ; neurochirurgie ; neurochirurg ; století
20-21
Jeden z nejvýznamnějších britských neurochirurgů
Henry Marsh líčí upřímně a otevřeně radost z
operování a předkládá čtenářům příběhy, v nichž
rekapituluje svůj profesní i osobní život a v nichž
nechybí ani černý humor.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466751

9. Project Portfolio Management / Drahoslav Dvořák, Martin Mareček -- 1.
vydání
Brno : Computer Press, 2017 -- 248 stran
ISBN 978-80-251-4893-8
Sign.: II 115468V1

projekt ; program ; řízení ; projektový management
Důležité koncepty a postupy při řízení nejen projektů, ale i
programů a projektových portfolií. Lze se naučit, jak správně
uchopit řízení projektu, abyste se zdárně dopracovali k jeho
úspěšnému dokončení.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466859

10. Průvodce světem současného umění : nové směry 21. století / Alistair
Hicks ; z anglického originálu The global art compass: New directions in 21st
century art ... přeložila Martina Neradová -- Vydání první
Praha : Kniha Zlin, 2017 -- 230 stran -- cze
ISBN 978-80-7473-558-5
Sign.: II 115448V1

moderní umění ; dílo ; vnímání ; interpretace ; umělecký
směr ; století 20-21 ; století 21
V knize rozdělené do čtyř částí podle geografických oblastí
shrnuje autor své poznávání současného umění radí, jak
objevit vlastní kompas, jenž nás navede k dílům, jejichž
poselství nás nejvíce osloví.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466752

11. Příběhy hrdinů 20. století II : paměť národa / příběhy pamětníků sestavili
a připravili ke knižnímu vydání Jana Háková, Lucie Hášová Truhelková, Mikuláš
Kroupa, Tomáš Netočný, Ondřej Nezbeda, Michal Šmíd -- 1. vydání
V Praze : Plus, 2017 -- 134 stran
ISBN 978-80-259-0746-7
Sign.: I 34495V1

socialismus ; dějiny dvacátého století ; totalita ; politika ;
rozhlasové vysílání ; Příběhy 20. století (rozhlasový
pořad) ; Československo ; politická perzekuce ; politický
vězeň ; oběť ; 1948-1989 ; 2001-2020
Příběhy obětí totalitních režimů 20. století.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466432

12. Smrt na Baltu : zkáza lodi Wilhelm Gustloff / Cathryn J. Princeová ; překlad:
Zdeněk Kubík -- 1. vydání
Brno : CPress, 2017 -- 256 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-264-1706-4
Sign.: II 115418V1

válka ; Wilhelm Gustloff (parník) ; Baltské moře ;
Německo ; námořní lodě ; námořní katastrofy ;
ztroskotání ; druhá světová válka ; 1945 ; 1939-1945
Podrobný příběh zkázy lodě Wilhelm Gustloff.
Faktografický "sourozenec" románového příběhu Sůl
moře od Ruty Sepetysové.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466421

13.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016. IV. díl,
Edukace a veřejná osvěta / zpracovaly: kulturní zařízení: Marie Gonzálezová,
edukace: Vladimíra Lindnerová, Aglaja Peroutková, Jana Razáková, Eva Merglová
a Hana Šílová
Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017 -- 51 stran
ISBN 978-80-7068-322-4
Sign.: II 115423/4V1
kultura ; zájmová činnost ; kulturní středisko ;
mimoškolní vzdělávání ; Česko ; edukace ;
osvěta ; 2016
Předmětem statistického zjišťování jsou
kulturní zařízení, edukace a veřejná osvěta.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466501

14.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016. III. díl,
Knihovny a vydavatelská činnost /zpracovaly: knihovny: Vladimíra Lindnerová,
neperiodické publikace: Olga Zeinertová a Ivana Platilová, periodický tisk: Hana
Nová a Ivana Platilová, vydavatelé: Ivana Platilová
Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017 -- 60 stran
ISBN 978-80-7068-321-7
Sign.: II 115423/3V1

kultura ; knihovna ; knihovnictví ;
periodikum ; statistická data ; Česko ;
vydavatelská činnost ; 2016
Předmětem statistického zjišťování jsou
veřejné knihovny a vydavatelská činnost.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466500

15. Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016. I. díl, Kulturní
dědictví : muzea, galerie a památkové objekty / zpracovaly: muzea, galerie,
památníky: Hana Šílová, památkové objekty: Vladimíra Lindnerová
Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017 -- 40 stran
ISBN 978-80-7068-319-4
Sign.: II 115423/1V1
kultura ; kulturní dědictví ; muzeum ;
statistická data ; Česko ; galerie ; památník ;
2016
Předmětem statistického zjišťování jsou
muzea, galerie (muzea výtvarných umění) a
památníky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466498

16. Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 20142017
Praha : Úřad vlády České republiky, 2017 -- 89 stran
ISBN 978-80-7440-201-2
Sign.: III 39088V1

vláda ; vládní politika ; politika ; program ; projekt ; Česko.
; Česko ; programové prohlášení ; 2014-2017 ;2011-2020
Zpráva o činnosti ministerstev a dalších institucí v České
republice v letech 2014-2017.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=466869

