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Zoellner, Tom

Signatura: N/910.4Zoellner

Vlak /Tom Zoellner ; z anglického originálu Train ... přeložil Jan Heller

MDT:910.4
Zoellner, TomVlak /Tom Zoellner ; z anglického originálu Train ... přeložil Jan Heller. Vydání první375 stran ; 24 cmPodnázev v tiráži: cestování po kolejích, které utvářely dnešní svět - od Transsibiřské magistrály po Southwest Chief.
ISBN: 978-80-242-5039-7

Winterová, Kateřina,

Signatura: N/641.5Z/Winterová

Vaříme podle Herbáře.Kateřina Winterová, Linda Rybová

MDT:641.5 Z
Winterová, Kateřina,Vaříme podle Herbáře.Kateřina Winterová, Linda Rybová. Vydání první233 stran : ilustrace ; 26 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7404-172-3

Westwood, Vivienne,

Signatura: N/929Westwoodová, V.

Vivienne Westwoodová /Vivienne Westwoodová & Ian Kelly ; přeložila Dagmar Brejlová

MDT:929 Westwoodová, V.
Westwood, Vivienne,Vivienne Westwoodová /Vivienne Westwoodová & Ian Kelly ; přeložila Dagmar Brejlová. Vydání první439 stran : ilustrace ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-461-9 :

Webster, Richard,

Signatura: N/133Webster

Magie květin a stromů :objevte kolem sebe kouzla přírody /Richard Webster ; z anglického originálu
Flower and tree magic ... přeložila Hana Hanosková

MDT:133
Webster, Richard,Magie květin a stromů :objevte kolem sebe kouzla přírody /Richard Webster ; z anglického originálu Flower and tree magic ... přeložila Hana Hanosková. Vydání první229 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-7336-806-7

Weber, Andreas,

Signatura: N/37Weber

Víc bláta! :děti potřebují přírodu /Andreas Weber ; z německého originálu přeložila Radana
Mišustina

MDT:37
Weber, Andreas,Víc bláta! :děti potřebují přírodu /Andreas Weber ; z německého originálu přeložila Radana Mišustina. Vydání první158 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-7530-005-8

WĂ
gerbauer, Michael,
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Signatura: N/82Wögerbauer

V obecném zájmu :cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014
/Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.

MDT:82
WĂ
gerbauer, Michael,V obecném zájmu :cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014 /Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol. Vydání 1.2 svazky (1661 stran) : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm
ISBN: 978-80-200-2491-6

Vokrouhlík, Lukáš

Signatura: N/641.5Vokrouhlík

Rychlovky s Kajdou /inspirativní kuchařka Lukáše Vokrouhlíka

MDT:641.5
Vokrouhlík, LukášRychlovky s Kajdou /inspirativní kuchařka Lukáše Vokrouhlíka. 161 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cmHřbetní název: Rychlovky s Kajdou - 99 rychlých receptů, které musíte vyzkoušet.
ISBN: 978-80-7505-158-5

VeselĂ˘, Iva,

Signatura: N/641.5Z/Veselá

Zdravá vánoční kuchařka /Iva Veselá

MDT:641.5 Z
VeselĂ˘, Iva,Zdravá vánoční kuchařka /Iva Veselá. První vydání149 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
ISBN: 978-80-204-3854-6 :

VĂ˘gner, Jakub,

Signatura: N/639.2/.3Vágner

Na stopě gigantům /Jakub Vágner ; z německého originálu Auf der Spur der Giganten ... přeložila
Anna Štorkánová

MDT:639.2/.3
VĂ˘gner, Jakub,Na stopě gigantům /Jakub Vágner ; z německého originálu Auf der Spur der Giganten ... přeložila Anna Štorkánová. 174 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
ISBN: 978-80-7433-136-7 :

Tušl, Jiří

Signatura: N/7(091)Nástin

Nástin dějin evropského umění :výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba.Jiří Tušl a kolektiv

MDT:7(091)
Tušl, JiříNástin dějin evropského umění :výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba.Jiří Tušl a kolektiv. 1. vyd.215 s. : il. (převážně barev.), plány, portréty, faksim., noty
ISBN: 978-80-7373-086-4

Turner, Kelly A.

Signatura: N/613Turnerová

Nejste bezmocní :co můžete dělat proti rakovině /Kelly A. Turnerová ; přeložila Eva Klimentová

MDT:613
Turner, Kelly A.Nejste bezmocní :co můžete dělat proti rakovině /Kelly A. Turnerová ; přeložila Eva Klimentová. 1. vydání246 stran ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7387-888-7



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.     3          11.3.2016

Tuccillo, Dylan

Signatura: N/159.96Tuccillo

Průvodce lucidním sněním :oneironautika, aneb, Umění cestovat ve snech /Dylan Tuccillo, Jared
Zeizel a Thomas Peisel ; přeložila Lily Císařovská

MDT:159.96
Tuccillo, DylanPrůvodce lucidním sněním :oneironautika, aneb, Umění cestovat ve snech /Dylan Tuccillo, Jared Zeizel a Thomas Peisel ; přeložila Lily Císařovská. Vydání první284 stran : ilustrace ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-4924-7 :

Tremlová, Ivana,

Signatura: N/641.5Z/Tremlová

Kuchařka pro nejmenší :sladká a slaná příkrmová jídla pro děti od 4. měsíce a více : recepty přímo
od maminek /Ivana Tremlová

MDT:641.5 Z
Tremlová, Ivana,Kuchařka pro nejmenší :sladká a slaná příkrmová jídla pro děti od 4. měsíce a více : recepty přímo od maminek /Ivana Tremlová. Vydání první203 stran : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm
ISBN: 978-80-260-9074-8 :

Trávníčková, Dana

Signatura: N/908.5Trávníčková

Magický svět Indie a Himaláje :cesto-faktopis /Dana Trávníčková

MDT:908.5
Trávníčková, DanaMagický svět Indie a Himaláje :cesto-faktopis /Dana Trávníčková. 1. vydání231 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 31 cm
ISBN: 978-80-905335-3-0 :

Tew, James E.,

Signatura: N/638Tew

Nepostradatelný rádce včelaře /James E. Tew ; z anglického originálu The beekeeper's problem
solver přeložila Kateřina Pisková

MDT:638
Tew, James E.,Nepostradatelný rádce včelaře /James E. Tew ; z anglického originálu The beekeeper's problem solver přeložila Kateřina Pisková. 1. vydání223 stran : barevné ilustrace ; 23 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-255-0905-0

Taraba, Luboš,

Signatura: N/355.4Taraba

V zájmu všeho křesťanstva :bitva u Lepanta 1571 /Luboš Taraba

MDT:355.4
Taraba, Luboš,V zájmu všeho křesťanstva :bitva u Lepanta 1571 /Luboš Taraba. První vydání264 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-7425-256-3

Švihlíková, Ilona,
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Signatura: N/330Švihlíková

Jak jsme se stali kolonií /Ilona Švihlíková

MDT:330
Švihlíková, Ilona,Jak jsme se stali kolonií /Ilona Švihlíková. 229 stran ; 22 cm
ISBN: 978-80-87950-17-3

Špetlíková, Vendula,

Signatura: N/641.5Špetlíková

Vaříme s Vendy! :poctivá česká kuchařka a ještě něco navíc /autor: Vendula Špetlíková

MDT:641.5
Špetlíková, Vendula,Vaříme s Vendy! :poctivá česká kuchařka a ještě něco navíc /autor: Vendula Špetlíková. Vydání první249 stran : barevné ilustrace, portréty ; 26 cmNázev z obálky.
ISBN: 978-80-260-8555-3

Špaček, Ladislav,

Signatura: N/395Špaček

Obrazová etiketa =Picture etiquette /Ladislav Špaček ; fotografie George Jiri Ksandr ; překlad
Michael Allen

MDT:395
Špaček, Ladislav,Obrazová etiketa =Picture etiquette /Ladislav Špaček ; fotografie George Jiri Ksandr ; překlad Michael Allen. Vydání první299 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cmPřeloženo z češtiny.
ISBN: 978-80-260-7946-0

Šebek, Tomáš,

Signatura: N/617Šebek

Mise Afghánistán :český chirurg v zemi lovců draků /Tomáš Šebek

MDT:617
Šebek, Tomáš,Mise Afghánistán :český chirurg v zemi lovců draků /Tomáš Šebek. Vydání první307 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 20 cm
ISBN: 978-80-7432-656-1

Stingl, Miloslav

Signatura: N/39Stingl

Vúdú, zombie, karnevaly /Miloslav Stingl ; s doprovodným textem Kateřiny Mildnerové

MDT:(=1:73=414)
Stingl, MiloslavVúdú, zombie, karnevaly /Miloslav Stingl ; s doprovodným textem Kateřiny Mildnerové. 339 s., [32] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm
ISBN: 978-80-7462-659-3

Singh, Simon,

Signatura: N/51Singh

Simpsonovi a jejich matematická tajemství /Simon Singh ; přeložili Luboš Pick a Petr Holčák

MDT:51
Singh, Simon,Simpsonovi a jejich matematická tajemství /Simon Singh ; přeložili Luboš Pick a Petr Holčák. První vydání v českém jazyce279 stran : ilustrace, portréty ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7363-611-1
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Siewert, Aruna M.

Signatura: N/615.89Siewertová

Rostlinná antibiotika :tajné zbraně přírody /Aruna M. Siewertová ; z německého originálu Pflanzliche
Antibiotika. Geheimwaffen aus der Natur přeložila Jana Pecharová

MDT:615.89
Siewert, Aruna M.Rostlinná antibiotika :tajné zbraně přírody /Aruna M. Siewertová ; z německého originálu Pflanzliche Antibiotika. Geheimwaffen aus der Natur přeložila Jana Pecharová. Vydání první127 stran : barevné ilustrace ; 20 cmV knize najdete: ?- Přehled chemických antibiotik, jejich výhody a nevýhody ?- Popisy 30 nejúčinnějších rostlinných antibiotik ?- Nejčastější infekční nemoci a jejich přírodní léčbu.
ISBN: 978-80-8111-305-5

Sálová, Anna

Signatura: N/659Sálová

Copywriting :pište texty, které prodávají /Anna Sálová, Zuzana Veselá, Jana Šupolíková, Lucie
Jebavá, Jiří Viktora

MDT:659
Sálová, AnnaCopywriting :pište texty, které prodávají /Anna Sálová, Zuzana Veselá, Jana Šupolíková, Lucie Jebavá, Jiří Viktora. 1. vydání232 stran : ilustrace, portréty ; 23 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-251-4589-0

RubĂ?nkovĂ˘, Veronika,

Signatura: N/133Rubínková

Tajemné síly Čech a Moravy /Veronika Rubínková ; ilustrace Nikkarin

MDT:133
RubĂ?nkovĂ˘, Veronika,Tajemné síly Čech a Moravy /Veronika Rubínková ; ilustrace Nikkarin. Vydání první157 stran : ilustrace ; 19 cm
ISBN: 978-80-7428-270-6 :

Roux, Jean-Paul,

Signatura: N/2Roux

Střet náboženství :dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) /Jean-Paul Roux ; z
francouzského originálu Un choc de religions: la longue guerre de l'islam et de la chrétienté
622-2007, vydaného nakladatelstvím Fayard roku 2007 v Paříži, přeložil Vladimír Čadský

MDT:2
Roux, Jean-Paul,Střet náboženství :dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) /Jean-Paul Roux ; z francouzského originálu Un choc de religions: la longue guerre de l'islam et de la chrétienté 622-2007, vydaného nakladatelstvím Fayard roku 2007 v Paříži, přeložil Vladimír Čadský. Vydání první346 stran, 39 nečíslovaných stran obrazových příloh : mapy (převážně barevné) ; 24 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-87950-13-5

Remešová, Michaela

Signatura: N/929/Remešová

Herecká manželství :nové příběhy /Michaela Remešová, Roman Schuster

MDT:929
Remešová, MichaelaHerecká manželství :nové příběhy /Michaela Remešová, Roman Schuster. První vydání195 stran, 15 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 23 cm
ISBN: 978-80-905355-5-8

Rejžek, Jaroslav
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Signatura: N/316Rejžek

Z mého deníčku :1984-2003 /Jan Rejžek ; [ilustroval Štěpán Mareš]

MDT:316
Rejžek, JaroslavZ mého deníčku :1984-2003 /Jan Rejžek ; [ilustroval Štěpán Mareš]. 1. vyd.651 s. : il.
ISBN: 80-86864-30-8 :

RaventĂłs, Daniel,

Signatura: N/36Raventós

Materiální podmínky svobody /Daniel Raventós ; ze španělského originálu Las condiciones
materiales de la libertad ... přeložil Štěpán Zajac

MDT:36
RaventĂłs, Daniel,Materiální podmínky svobody /Daniel Raventós ; ze španělského originálu Las condiciones materiales de la libertad ... přeložil Štěpán Zajac. Vydání první226 stran ; 22 cm
ISBN: 978-80-87705-20-9

Puddicombe, Andy,

Signatura: N/159.95Puddicombe

Ukliďte si v hlavě :stačí 10 minut denně /Andy Puddicombe ; překlad Lenka Vlčková

MDT:159.95
Puddicombe, Andy,Ukliďte si v hlavě :stačí 10 minut denně /Andy Puddicombe ; překlad Lenka Vlčková. První vydání206 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-247-5652-3

Pikora, Vladimír,

Signatura: N/336Pikora

Zlatý poklad /Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová

MDT:336
Pikora, Vladimír,Zlatý poklad /Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová. První vydání295 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
ISBN: 978-80-905564-3-0

Petr, Václav,

Signatura: N/908.9Petr

Za ďábly do deštných pralesů Tasmánie /Václav Petr

MDT:908.9
Petr, Václav,Za ďábly do deštných pralesů Tasmánie /Václav Petr. Vydání první161 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, fotografie, portréty, mapy ; 24 cmNa australském ostrově velkém jako Rakousko rostou nejpodivnější rostliny, které nenajdete nikde jinde na světě. Žije zde i vakovlk, nejzáhadnější zvíře naší planety. V neproniknutelných deštných pralesích, připomínajících obřími kapradinami třetihory, žijí nejjedovatější hadi, pavouci, štíři a další podivuhodní tvorové jako třeba ptakopysk či metr dlouzí raci. Z predátorů je to obávaný ďábel medvědovitý, hodný svého jména. Už v dávných dobách, když zněl jeho chraplavý hlas noční divočinou, v panické hrůze z lesů prchali i ti nejotrlejší osadníci….
ISBN: 978-80-7497-116-7

Park, Yeonmi,

Signatura: N/327Parková

Abych přežila :můj útěk ze Severní Koreje /Yeonmi Parková ve spolupráci a Maryanne Vollersovou ;
přeložil Jan M. Heller

MDT:327
Park, Yeonmi,Abych přežila :můj útěk ze Severní Koreje /Yeonmi Parková ve spolupráci a Maryanne Vollersovou ; přeložil Jan M. Heller. Vydání první305 stran, 16 nečíslovaných obrazových příloh : portréty ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-257-1604-5 :
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Palas, Jaroslav,

Signatura: N/641.5Palas

Myslivecká kuchařka /Jaroslav Palas ; [textová spolupráce Marie Formáčková]

MDT:641.5
Palas, Jaroslav,Myslivecká kuchařka /Jaroslav Palas ; [textová spolupráce Marie Formáčková]. Vyd. 1.142 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-249-1639-2

Nekola, Martin,

Signatura: N/355/359Nekola

Krvavé století /Martin Nekola

MDT:355/359
Nekola, Martin,Krvavé století /Martin Nekola. 267 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cmChronologické přehledy.
ISBN: 978-80-206-1568-8

Nash-Wortham, Mary

Signatura: N/376Nash-Worthamová

Udělejte si čas :pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti
řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu /Mary Nashová-Worthamová, Jean Huntová ; z
angličtiny přeložila a část o hláskách pro český jazyk upravila Eva Oliveriusová

MDT:376
Nash-Wortham, MaryUdělejte si čas :pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu /Mary Nashová-Worthamová, Jean Huntová ; z angličtiny přeložila a část o hláskách pro český jazyk upravila Eva Oliveriusová. Vydání první103 stran : ilustrace ; 19 cmKniha obsahuje pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu. ? Dítěti, které má problém se čtením, psaním, počítáním či pravopisem, se zpravidla nedaří ani v oblasti motorické: tyto děti mají často potíže s rovnováhou, s házením a chytáním míče, s chůzí po rovné čáře, s udržováním pořádku ve věcech nebo třeba s oblékáním. A naopak: děti, které se projevují v motorické oblasti jako nešikovné, mohou mít ve škole potíže se čtením, psaním, počítáním….
ISBN: 978-80-7530-007-2

Muir, John,

Signatura: N/910.4/Muir

Mé první léto v Sieře Nevadě /John Muir ; přeložil Jan Hokeš

MDT:5-051
Muir, John,Mé první léto v Sieře Nevadě /John Muir ; přeložil Jan Hokeš. Vydání první221 stran : ilustrace ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7432-594-6

Miller, Judith,

Signatura: N/74Millerová

Starožitnosti pod lupou /Judith Millerová ; z anglického originálu Antiques detective ... přeložily
Marcela Nejedlá, Tereza Pavcová a Markéta Schubertová

MDT:74
Miller, Judith,Starožitnosti pod lupou /Judith Millerová ; z anglického originálu Antiques detective ... přeložily Marcela Nejedlá, Tereza Pavcová a Markéta Schubertová. Vydání první240 stran : barevné ilustrace ; 26 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-242-5075-5 :

Millar, Paul
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Signatura: N/908.4Millar

Skotsko po česku :neturistický průvodce /Paul Millar ; ilustrace Ian Stuart Campbell

MDT:908(410.5)
Millar, PaulSkotsko po česku :neturistický průvodce /Paul Millar ; ilustrace Ian Stuart Campbell. Vydání první250 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm
ISBN: 978-80-257-1350-1

Miko, Václav,

Signatura: N/929Miko

České milenky nacistů /Václav Miko

MDT:929
Miko, Václav,České milenky nacistů /Václav Miko. 158 stran : portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-7229-582-1

Mazzeo, Tilar J.

Signatura: N/940Mazzeo

Hotel Ritz :život, smrt a zrada v nejslavnějším pařížském hotelu na Place Vendôme /Tilar J.
Mazzeová ; přeložil Zdík Dušek

MDT:940
Mazzeo, Tilar J.Hotel Ritz :život, smrt a zrada v nejslavnějším pařížském hotelu na Place Vendôme /Tilar J. Mazzeová ; přeložil Zdík Dušek. Vydání první230 stran : ilustrace, portéty ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-452-7

MarkoĹ˘, Anton,

Signatura: N/57Markoš

Co je nového v biologii :vynalézaví obratlovci /Anton Markoš

MDT:57
MarkoĹ˘, Anton,Co je nového v biologii :vynalézaví obratlovci /Anton Markoš. 1. vydání74 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-906089-1-7

Ĺ evela, VladimĂ?r,

Signatura: N/355/359Ševela

Český krtek v CIA :cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu
/Vladimír Ševela

MDT:355/359
Ĺ evela, VladimĂ?r,Český krtek v CIA :cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu /Vladimír Ševela. Vydání první397 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (částečně barevné), portréty, faksimile ; 20 cm
ISBN: 978-80-7260-320-6

Liška, Vladimír,

Signatura: N/929Liška

Vládci českých zemí :rozluštěná tajemství /Vladimír Liška

MDT:929
Liška, Vladimír,Vládci českých zemí :rozluštěná tajemství /Vladimír Liška. 1. vyd.230 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7388-222-8



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.     9          11.3.2016

KrĂ˘l, Miloslav,

Signatura: N/1Král

Bůh dokazatelně existuje :proč nejsem ateistou : nový příběh o spiritualitě kosmu /Miloslav Král

MDT:1
KrĂ˘l, Miloslav,Bůh dokazatelně existuje :proč nejsem ateistou : nový příběh o spiritualitě kosmu /Miloslav Král. 295 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-89628-79-7

Krautschneider, Rudolf,

Signatura: N/910.4Krautschneider

Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka /Rudolf Krautschneider

MDT:910.4
Krautschneider, Rudolf,Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka /Rudolf Krautschneider. 1. vyd. v 65. poli271 s. : il., mapy, portréty, noty ; 25 cm
ISBN: 978-80-87506-36-3

Kopka, Jan

Signatura: N/908.7/.8Kopka

Ve spárech Aljašky :nejmrazivější extrém planety na kole /Jan Kopka

MDT:908.7/.8
Kopka, JanVe spárech Aljašky :nejmrazivější extrém planety na kole /Jan Kopka. 2. vydání283 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cmKniha přibližuje autorem absolvovaný závod v nesnesitelných mrazech. Závod vede přes ohromná neobydlená území divoké Aljašky z jedné strany na druhou pouze po stezkách psích spřežení. Účastníci se tu pohybují bez jakékoli podpory, musí přežít jen s věcmi, které si zvolí a vezou s sebou, a nemohou na trase počítat s žádnou pomocí. Autor si všímá také individualit z celého světa provozující toto extrémní dobrodružství. Obrovský vliv na psychiku každého z účastníků má nádherná, nespoutaná i smrtelně nebezpečná a drsná příroda i vyhrocené situace. Na trase se setkávají nejen se skvělými místními lidmi, ale i sami se sebou. Indiáni i eskymáci svým jednoduchým a přírodním životem ovlivní snad každého, kdo s nimi přijde do styku, a dají vám uvědomit si skutečné hodnoty. Návrat do běžného života bývá potom díky tomu daleko těžší..
ISBN: 978-80-260-7578-3

Kodet, Roman,

Signatura: N/355/359Kodet

Války samurajů :konflikty starého Japonska 1156-1877 /Roman Kodet

MDT:355/359
Kodet, Roman,Války samurajů :konflikty starého Japonska 1156-1877 /Roman Kodet. První vydání490 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky ; 22 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-7425-258-7

Kmenta, Jaroslav

Signatura: N/323(437)Kmenta

Film vs. realita /Jaroslav Kmenta

MDT:323(437)
Kmenta, JaroslavFilm vs. realita /Jaroslav Kmenta. Vydání první158 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cmNázev v tiráži: Film vs. realita - Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan.
ISBN: 978-80-87569-26-9

Jones, Hugh,
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Signatura: N/796Jones

Maratony :nejvýznamnější a nejvyhledávanější /Hugh Jones, Alexander James ; [z anglického
originálu ... přeložil Vladimír Golombek]

MDT:796
Jones, Hugh,Maratony :nejvýznamnější a nejvyhledávanější /Hugh Jones, Alexander James ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Golombek]. 159 s. : barev. il., mapy, portréty ; 25 cm
ISBN: 978-80-7391-768-5

Jindra, ZdenÄ›k,

Signatura: N/330Jindra

Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie /Zdeněk Jindra,
Ivan Jakubec a kolektiv

MDT:330
Jindra, ZdenÄ›k,Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie /Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv. První vydání524 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
ISBN: 978-80-246-2945-2

Hrubešová, Markéta,

Signatura: N/641.5Hrubešová

Markéta vaří Rettigovou /Markéta Hrubešová ; fotografie: Daniel Kreissl

MDT:641.5
Hrubešová, Markéta,Markéta vaří Rettigovou /Markéta Hrubešová ; fotografie: Daniel Kreissl. Vydání první149 stran : barevné ilustrace, faksimile, portréty ; 23 cmObálkový podnázev: Více než 80 receptů nejlepší české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové podle Markéty Hrubešové.
ISBN: 978-80-87938-33-1

HrubĂ˝, ZdenÄ›k,

Signatura: N/796.5Hrubý

Kam dolétne sokol :texty z výprav k horám Himaláje a Karákóramu /Zdeněk Hrubý ; výběr z deníků s
laskavým svolením rodiny Zdeňka Hrubého vydal a upravil Boris Hlaváček ; fotografie Marek
Holeček, Radek Jaroš a Jiří Novák

MDT:796.5
HrubĂ˝, ZdenÄ›k,Kam dolétne sokol :texty z výprav k horám Himaláje a Karákóramu /Zdeněk Hrubý ; výběr z deníků s laskavým svolením rodiny Zdeňka Hrubého vydal a upravil Boris Hlaváček ; fotografie Marek Holeček, Radek Jaroš a Jiří Novák. 1. vydání188 stran, 16 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cmJméno Zdeňka Hrubého, bývalého předsedy ČHS a špičkového horolezce není třeba dlouze představovat. Na svém kontě má řadu mimořádných horolezeckých výstupů a také osm osmitisícových vrcholů. Ona číslovka osm se mu stala osudnou, neboť právě 8. srpna 2013 tragicky zahynul při sestupu z Gašerbrumu I. ? ?Postřehy si na svých cestách zapisoval do všeho, co mu přišlo pod ruku (do účetních knih, starých kalendářů, propadlých diářů…) Jeho texty jsou psány neotřelou poutavou formou s obrovským filozofickým nadhledem a pro vyjádření hloubky vnitřního poznání momentální situace jsou doplněné o přesně cílené a náladu podtrhující citace z filmů, knih i běžných povídaček. Zápisky z jeho deníků jsou zcela výjimečné a vymykají se běžným horolezeckým cestopisům. Při jejich čtení se dostanete až pod kůži horolezce nejen při nejnebezpečnějších situacích, ale i při opojném pocitu ze zdolání kýženého cíle.“.
ISBN: 978-80-87353-07-3

Hochfellner, Steffi

Signatura: N/746Hochfellnerová

Pleteme pejsky, kočičky a myšky :36 pletených zvířátek a maňásků /Steffi Hochfellnerová ; z
německého originálu Hund, Katze, Maus. 36 gestrickte Kuscheltiere und Handpuppen ... přeložila
Alena Bezděková

MDT:746
Hochfellner, SteffiPleteme pejsky, kočičky a myšky :36 pletených zvířátek a maňásků /Steffi Hochfellnerová ; z německého originálu Hund, Katze, Maus. 36 gestrickte Kuscheltiere und Handpuppen ... přeložila Alena Bezděková. Vydání první144 stran : barevné ilustrace ; 23 cm
ISBN: 978-80-249-2849-4

Hillenbrand, Laura,
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Signatura: N/355/359Hillenbrand

Nezlomný :přežití, odhodlání, vykoupení /Laura Hillenbrandová ; [z anglického originálu ... přeložila
Jaroslava Novotná]

MDT:355/359
Hillenbrand, Laura,Nezlomný :přežití, odhodlání, vykoupení /Laura Hillenbrandová ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Novotná]. Vyd. 2.435 s. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 22 cm
ISBN: 978-80-7462-794-1

Halper, Daniel

Signatura: N/32Halper

Clintonovi, s.r.o. :odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku /Daniel
Halper ; překlad Viktor Dvořák

MDT:32
Halper, DanielClintonovi, s.r.o. :odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku /Daniel Halper ; překlad Viktor Dvořák. 1. vydání318 stran ; 23 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-265-0405-4

Gordon, Thomas,

Signatura: N/37Gordon

Škola bez poražených :praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem /Thomas
Gordon ; přeložila Julie Žemlová

Gordon, Thomas,Škola bez poražených :praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem /Thomas Gordon ; přeložila Julie Žemlová. Vydání první325 stran : ilustrace ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7530-006-5

Gilliland, Ben

Signatura: N/52Gilliland

Jak postavit vesmír :od velkého třesku po konec vesmíru /Ben Gillilland ; z anglického originálu
How to build a universe ... přeložil Ivan Boháček

MDT:52
Gilliland, BenJak postavit vesmír :od velkého třesku po konec vesmíru /Ben Gillilland ; z anglického originálu How to build a universe ... přeložil Ivan Boháček. Vydání první224 stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-242-5014-4

FrobĂ
se, Ingo,

Signatura: N/796Froböse

Posilování bez nářadí :přes 100 velice účinných cviků bez nářadí /Ingo Froböse ; z německého
originálu Das Muskel-Workout ... přeložila Milada Burianová

MDT:796
FrobĂ
se, Ingo,Posilování bez nářadí :přes 100 velice účinných cviků bez nářadí /Ingo Froböse ; z německého originálu Das Muskel-Workout ... přeložila Milada Burianová. Vydání první158 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cmPerfektní cviky pro zlepšení fyzické kondice a vytvarování těla, které můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv. Nepotřebujete žádné sportovní náčiní. Nejúčinnější pomůcku totiž máte stále „po ruce“ – váhu svého těla. Více než 100 cviků a jejich variant určených pro začátečníky a pokročilé spolu s různými tréninkovými plány vyrýsuje svaly a zformuje tělo. Jako bonus – ideální způsob výživy pro zdravé tělo v perfektní fyzické formě..
ISBN: 978-80-249-2846-3

Frej, David,
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Signatura: N/641.5Z/Frej

Šťávy a míchané nápoje z přírody /David Frej, Radmila Zrůstková

MDT:641.5 Z
Frej, David,Šťávy a míchané nápoje z přírody /David Frej, Radmila Zrůstková. 215 stran : barevné ilustrace ; 21 cmObálkový podnázev: posilují imunitu, regenerují, omlazují.
ISBN: 978-80-7281-502-9

Francová, Eva,

Signatura: N/641.5Z/Francoivá

Kuchařka ze Svatojánu /Eva Francová

MDT:641.5 Z
Francová, Eva,Kuchařka ze Svatojánu /Eva Francová. Vyd. 1.355 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
ISBN: 978-80-267-0205-4

Fousek, Josef

Signatura: N/929 Fousek,J.

Fouskův svět :životopisné kapitoly /Josef Fousek

MDT:929
Fousek, JosefFouskův svět :životopisné kapitoly /Josef Fousek. Vyd. 1.310 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm
ISBN: 978-80-249-2525-7

Fiala, Petr,

Signatura: N/327Fiala

Na konci bezstarostnosti :co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice
/Petr Fiala

MDT:327
Fiala, Petr,Na konci bezstarostnosti :co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice /Petr Fiala. 1. vyd.146 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7485-038-7 :

Emmert, František,

Signatura: N/355/359Emmert

Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě /František Emmert

MDT:355/359
Emmert, František,Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě /František Emmert. 1. vyd.112 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm +Pub. vychází ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem Praha.
ISBN: 978-80-251-2756-8

Elgin, Duane,

Signatura: N/1Elgin

Živý vesmír :kde jsme? - kdo jsme? - kam jdeme? /Duane Elgin ; předmluva Deepak Chopra ; z
anglického originálu The living universe ... přeložil Adam Havlín

MDT:1
Elgin, Duane,Živý vesmír :kde jsme? - kdo jsme? - kam jdeme? /Duane Elgin ; předmluva Deepak Chopra ; z anglického originálu The living universe ... přeložil Adam Havlín. Vydání v českém jazyce první199 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN: 978-80-905334-1-7
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Ekman, Paul,

Signatura: N/159.9Ekman

Odhalené emoce :naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých /Paul Ekman ; překlad Eva
Nevrlá

MDT:159.9
Ekman, Paul,Odhalené emoce :naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých /Paul Ekman ; překlad Eva Nevrlá. Vydání první328 stran : ilustrace ; 23 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-87270-81-3

DrozdovĂ˘, Marta

Signatura: N/746Drozdová

Textilní šperky a doplňky /Marta Drozdová a Marie Kielbusová ; fotografie Jana Černá

MDT:746
DrozdovĂ˘, MartaTextilní šperky a doplňky /Marta Drozdová a Marie Kielbusová ; fotografie Jana Černá. První vydání64 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cmNa obálce chybně uvedeno jméno spoluautorky Marie Kilebusová.
ISBN: 978-80-247-5302-7

David, Ivan,

Signatura: N/347David

Filmové právo :autorskoprávní perspektiva /Ivan David

MDT:347
David, Ivan,Filmové právo :autorskoprávní perspektiva /Ivan David. 1. vydání239 stran : 1 portrét ; 21 cmPřehled souvisejících právních předpisů.
ISBN: 978-80-906089-0-0

Černá, Marie,

Signatura: N/7(091)Černá

Dějiny výtvarného umění /Marie Černá

MDT:7(091)
Černá, Marie,Dějiny výtvarného umění /Marie Černá. 6., rozšířené a upravené vydání232 stran : ilustrace, mapy ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-85970-74-6

Cohen, Lawrence J.,

Signatura: N/37Cohen

Jak zacházet s dětským strachem :hravé rodičovství /Lawrence Cohen ; [přeložily Milena Jeřábková
a Jana Ježková]

MDT:37
Cohen, Lawrence J.,Jak zacházet s dětským strachem :hravé rodičovství /Lawrence Cohen ; [přeložily Milena Jeřábková a Jana Ježková]. Vyd. 1.238 s. ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-257-1386-0

Clarkson, Jeremy,



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE                                                      str.    14          11.3.2016

Signatura: N/629.11Clarskon

Ďábelská jízda /Jeremy Clarkson ; z anglického originálu What could possibly go wrong přeložil
Aleš Drobek

MDT:629.11
Clarkson, Jeremy,Ďábelská jízda /Jeremy Clarkson ; z anglického originálu What could possibly go wrong přeložil Aleš Drobek. První vydání v českém jazyce375 stran ; 24 cmKnižně vychází už třetí sbírka automobilových recenzí, které Jeremy Clarkson píše týden co týden pro britské The Sunday Times. Jako obvykle si nebere žádné servítky. Opět se tedy můžete těšit na ostrovtipné komentáře, břitké postřehy a ten nejsušší britský humor. Všechno, co jste kdy chtěli vědět (nejen) o autech, ale báli jste se zeptat..
ISBN: 978-80-7363-696-8

Cílek, Roman

Signatura: N/323(437)Cílek

Případ Formis :osudové drama muže, který se postavil zlu /Roman Cílek

MDT:323(437)
Cílek, RomanPřípad Formis :osudové drama muže, který se postavil zlu /Roman Cílek. 191 stran ; 19 cm
ISBN: 978-80-905945-8-6

Campbell, D.

Signatura: N/940.53Campbell

Němečtí pěšáci versus sovětští střelci :plán Barbarossa 1941 /David Campbell ; přeložil Jiří Mareš

MDT:940.53
Campbell, D.Němečtí pěšáci versus sovětští střelci :plán Barbarossa 1941 /David Campbell ; přeložil Jiří Mareš. První vydání80 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-247-5494-9

Bourbon, Fabio,

Signatura: N/908.5P/Izrael

Průvodce Svatou zemí :Izrael, Sinaj, Jordánsko /text Fabio Bourbon, Enrico Lavagno ; překlad
Lenka Svobodová

MDT:908.5 P
Bourbon, Fabio,Průvodce Svatou zemí :Izrael, Sinaj, Jordánsko /text Fabio Bourbon, Enrico Lavagno ; překlad Lenka Svobodová. Druhé vydání228 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-7391-221-5

Birkby, Robert,

Signatura: N/796.5Birkby

Everest :legendární Scott Fischer a jeho život ve výškách /Robert Birkby ; z anglického originálu
Mountain madness ... přeložil Jakub Futera

MDT:796.5
Birkby, Robert,Everest :legendární Scott Fischer a jeho život ve výškách /Robert Birkby ; z anglického originálu Mountain madness ... přeložil Jakub Futera. Vydání první404 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-7462-857-3

Bílek, Jiří,

Signatura: N/943.7Bílek

Bílá místa české historie.Jiří Bílek

MDT:943.7
Bílek, Jiří,Bílá místa české historie.Jiří Bílek. Vydání první439 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN: 978-80-242-5056-4 :
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Belling, VojtÄ›ch,

Signatura: N/32Belling

Stát nebo stav? :univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických
ideologií v Německu a Rakousku /Vojtěch Belling

MDT:32
Belling, VojtÄ›ch,Stát nebo stav? :univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku /Vojtěch Belling. 1. vydání252 stran ; 21 cmPo první světové válce se ve středoevropském prostoru masivně rozšířily myšlenkové směry korporativismu požadující nahrazení liberálně-kapitalistického hospodářského systému profesně-stavovským řádem, který měl být založen na „přirozeném“ členění hospodářského sektoru do samosprávných korporací – stavů. Ty měly převzít podstatnou část funkcí dosud příslušejících státu a současně řídit ekonomické vztahy po vzoru předmoderního cechovního systému. Mezi mnoha meziválečnými teoriemi korporativismu dominovala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národohospodáře a sociologa Othmara Spanna, která si získala řadu příznivců v prostředí radikálněkonzervativních a katolických kruhů po celé střední Evropě, ze?jména v německy hovořícím prostředí. Právě podrobnějšímu zkoumání Spannovy nauky a jejímu zasazení do kontextu konzervativních a korporativistických směrů meziválečné epochy je zasvěcena tato kniha. Kromě kritické analýzy univerzalismu se v ní čtenáři seznámí rovněž se vztahem nacionálně-socialistické ideologie a nacistického režimu k univerzalismu a k ideám stavovské přestavby hospodářství a státu a v krátkém exkurzu také s pronikáním univerzalistických myšlenek do sudetoněmeckého radikálně?konzervativního milieu v meziválečné době..
ISBN: 978-80-7325-363-9

Albrechtsen, Nicky

Signatura: N/646Albrechtsenová

Móda 20. století :nadčasové retro pro váš šatník /Nicky Albrechtsenová ; z anglického originálu
Vintage fashion complete ... přeložila Adéla Bartlová

MDT:646
Albrechtsen, NickyMóda 20. století :nadčasové retro pro váš šatník /Nicky Albrechtsenová ; z anglického originálu Vintage fashion complete ... přeložila Adéla Bartlová. Vydání první432 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 32 cmNEJUCELENĚJŠÍ PRŮVODCE RETRO MÓDOU, JAKÝ BYL KDY VYDÁN ? Zabývá se všemi aspekty dámského šatníku 20. až 80. let minulého století a ukazuje je na více než tisícovce vynikajících exemplářů šatů, sukní, klobouků, bot, kabelek a dalších doplňků..
ISBN: 978-80-242-4907-0

Ailsby, Christopher

Signatura: N/940.53Ailsby

SS: peklo na východní frontě :válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945 /Christopher Ailsby

MDT:940.53
Ailsby, ChristopherSS: peklo na východní frontě :válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945 /Christopher Ailsby. České vyd. 1.192 s. : il. ; 25 cmZ angličtiny přeložila Marta Adlerová.
ISBN: 80-7237-145-2

Vrátíme se do otcovské náruče :

Signatura: N/23/28Vrátíme

Vrátíme se do otcovské náruče :tři kázání P. Josefa Toufara /Miloš Doležal (ed.)

MDT:23/28
Vrátíme se do otcovské náruče :tři kázání P. Josefa Toufara /Miloš Doležal (ed.). První vydání77 stran : ilustrace, portréty ; 18 cmPod názvem: U příležitosti uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015.

Vědomí bez redukce :

Signatura: N/1Vědomí

Vědomí bez redukce :antologie esejů ze současné filosofie mysli /editoři: James Hill a Jakub Mihálik
; přeložili: Lukáš Kollert, Jakub Mihálik a Martin Vraný

MDT:1
Vědomí bez redukce :antologie esejů ze současné filosofie mysli /editoři: James Hill a Jakub Mihálik ; přeložili: Lukáš Kollert, Jakub Mihálik a Martin Vraný. První vydáníix, 229 stran ; 23 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-87634-61-5

Tajemná místa historie /
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Signatura: N/902/904Tajemná

Tajemná místa historie /redakce Alberto Siliotti ; [z anglického překladu ... přeložila Ivana
Kadlecová]

MDT:902/904
Tajemná místa historie /redakce Alberto Siliotti ; [z anglického překladu ... přeložila Ivana Kadlecová]. 2. vyd.Čestlice :Rebo,2009303 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 37 cmPřeloženo z anglického překladu italského originálu?.
ISBN: 978-80-255-0189-4

Pronásledování nacistů :

Signatura: N/32Pronásledování

Pronásledování nacistů :od roku 1945 do současnosti /Isabelle Clarkeová ... [et al.]

MDT:32
Pronásledování nacistů :od roku 1945 do současnosti /Isabelle Clarkeová ... [et al.]. 1. české vyd.197 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 27 cmPřeloženo z francouzštiny.
ISBN: 978-80-256-0893-7

Povaha změny :

Signatura: N/316Povaha

Povaha změny :bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace /Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar
Foltýn (eds.)

MDT:316
Povaha změny :bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace /Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.). Vydání první317 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, genealogické tabulky ; 25 cm
ISBN: 978-80-7429-641-3 :

Patřičný :

Signatura: N/73Patřičný

Patřičný :monografie /[editor Amálie Maurer]

MDT:73
Patřičný :monografie /[editor Amálie Maurer]. [Brno] :ISMC Bohemia,2009153 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cmŽivotopisná data a přehled výstav.
ISBN: 978-80-86919-08-9

Nástin dějin evropského umění :

Signatura: N/7(091)Nástin

Nástin dějin evropského umění :výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba.Jiří Tušl ... [et al.]

MDT:7(091)
Nástin dějin evropského umění :výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba.Jiří Tušl ... [et al.]. Vyd. 1.144 s. : il. Terminologický slovník.
ISBN: 978-80-7168-996-6

Nad Evropou půlměsíc.

Signatura: N/316Nad Evropou

Nad Evropou půlměsíc.Karel Černý (ed.)

MDT:316
Nad Evropou půlměsíc.Karel Černý (ed.). Vydání první278 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
ISBN: 978-80-246-3066-3
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Encyklopedie ručních zbraní a dělostřelectva :

Signatura: N/623Encyklopedie

Encyklopedie ručních zbraní a dělostřelectva :od druhé světové války do současnosti /[z anglického
originálu ... přeložili Petr Tůma a Zdeněk Hurník]

MDT:623
Encyklopedie ručních zbraní a dělostřelectva :od druhé světové války do současnosti /[z anglického originálu ... přeložili Petr Tůma a Zdeněk Hurník]. 448 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-206-1106-2

Čeští vojáci v Bosně a Hercegovině v mírových operacích pod vedením NATO =

Signatura: N/355/359Čeští

Čeští vojáci v Bosně a Hercegovině v mírových operacích pod vedením NATO =Czech soldiers in
Bosnia and Herzegovina in NATO-led peacekeeping operations /[editor Jarmila Xaverová]

MDT:355/359
Čeští vojáci v Bosně a Hercegovině v mírových operacích pod vedením NATO =Czech soldiers in Bosnia and Herzegovina in NATO-led peacekeeping operations /[editor Jarmila Xaverová]. 101 s. : barev. il., mapy, portréty ; 27 cm
ISBN: 80-7278-156-1 :
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