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Žák, Jiří,

Signatura: N/908.4Žák

Kdyby nám Paříž vyprávěla /[Jiří Žák ; ilustrace Rostislav Pospíšil]

MDT:908.4
Žák, Jiří,Kdyby nám Paříž vyprávěla /[Jiří Žák ; ilustrace Rostislav Pospíšil]. V Praze :XYZ,2010269 s. : il. ; 19 cm
ISBN: 978-80-7388-405-5

Zaptçioglu, Dilek,

Signatura: N/908.5P/Turecko

Turecko :[s cestovním atlasem] /autoři Dilek Zaptcioglu, Jürgen Gottschlich ; [překlad a redakce
českého vydání Eva Jansa]

MDT:908.5 P Turecko
Zaptçioglu, Dilek,Turecko :[s cestovním atlasem] /autoři Dilek Zaptcioglu, Jürgen Gottschlich ; [překlad a redakce českého vydání Eva Jansa]. 2. české vyd.Ostfildern :Mairdumont,2010131 s. : barev. il., mapy Přeloženo z němčiny?.
ISBN: 978-3-8297-6584-8

Wills, Pauline

Signatura: N/615.8Wills

Reflexologie :názorná příručka léčení těla působením na reflexní místa na nohou a rukou /Pauline
Wills ; fotografie Sue Atkinson ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná]

MDT:615.8
Wills, PaulineReflexologie :názorná příručka léčení těla působením na reflexní místa na nohou a rukou /Pauline Wills ; fotografie Sue Atkinson ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná]. Vyd. 1.Frýdek-Místek :Alpress,2003143 s. : barev. il. ; 29 cm
ISBN: 80-7218-952-2

Vance, Ashlee,

Signatura: N/658.114Vance

Elon Musk :Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti /Ashlee Vance ; překlad Eva Nevrlá

MDT:658.114
Vance, Ashlee,Elon Musk :Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti /Ashlee Vance ; překlad Eva Nevrlá. Vydání první368 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 23 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-87270-73-8

Van der Kiste, John,

Signatura: N/929FrantišekJosef I.

Císař František Josef :život, pád a zánik habsburské říše /John Van der Kiste ; [z anglického
originálu přeložila Ivana Nuhlíčková]

MDT:929 František Josef I.
Van der Kiste, John,Císař František Josef :život, pád a zánik habsburské říše /John Van der Kiste ; [z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková]. Vyd. 1.Praha :Práh,2008262 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim., geneal. tabulky ; 25 cm
ISBN: 978-80-7252-210-1

Urban, Jan,
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Signatura: N/159.9Urban

Přestaňte se v práci stresovat :44 doporučení pro ty, kteří nechtějí práci obětovat své zdraví /Jan
Urban

MDT:159.9
Urban, Jan,Přestaňte se v práci stresovat :44 doporučení pro ty, kteří nechtějí práci obětovat své zdraví /Jan Urban. První vydání154 stran ; 21 cmKniha, kterou držíte v rukou, vám pomůže nadměrnému stresu předejít. Ukazuje, že zbavíte-li se zlozvyků, které ke stresu přispívají, či vytvoříte-li si zvyklosti, které mu čelí, podaří se vám nad ním do značné míry zvítězit.

K dosažení tohoto cíle vám pomůže 44 praktických tipů. Týkají se jak pracovních zvyků, tak určitých mentálních technik umožňujících být při reakci na stres „nad věcí“. Většinou nevyžadují nic víc než zamyslet se nad vlastními zvyklostmi či rituály a provést v nich určité změny. Doporučení, která kniha obsahuje, jsou přitom určena nejen těm, kteří pracovním stresem občas či dokonce pravidelně trpí, ale i těm, kteří stres na pracovišti občas spoluvytvářejí, tedy vedoucím..
ISBN: 978-80-247-5820-6

Tunys, Ladislav,

Signatura: N/929Nový,O.

Oldřich Nový :jen pro ten dnešní den /Ladislav Tunys

MDT:929 Nový,O.
Tunys, Ladislav,Oldřich Nový :jen pro ten dnešní den /Ladislav Tunys. V Praze :XYZ,2010284 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-7388-333-1

Tschenze, Vadim,

Signatura: N/133Tschenze

Tajné vědění :úvod do ezoteriky /Vadim Tschenze ; z německého originálu Das geheime Wisssen ...
přeložila Doris Hrušová

MDT:133
Tschenze, Vadim,Tajné vědění :úvod do ezoteriky /Vadim Tschenze ; z německého originálu Das geheime Wisssen ... přeložila Doris Hrušová. Vydání první141 stran : ilustrace ; 21 cmTato kniha inspiruje všechny, kteří věří v možnost uskutečnění vysněného života anebo v jeho příznivou proměnu. Detailně vysvětluje, na čem jsou založeny schopnosti léčitelů, šamanů a jasnovidců. Je určena všem, kteří si chtějí osvojit anebo rozvinout spirituální schopnosti. Přibližuje tisícileté ezoterické zkušenosti z celého světa a nabízí jejich odzkoušení v každodenním životě. Objasňuje například práci s energiemi, účinnost amuletů a talismanů, vytváření magické atmosféry, vykládání karet, čtení ze soli či cukru, funkci kabaly, čtení z ruky, obličeje a lebky, výklad snů, komunikaci s duchy, vúdú magii, žití podle měsíčního rytmu, zaříkávání, podnícení lásky, i ťing, funkci run a přibližuje mnohé další nevysvětlené jevy..
ISBN: 978-80-7424-090-4

Třeštík, Dušan,

Signatura: N/940Třeštík

Vznik Velké Moravy :Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 /Dušan Třeštík

MDT:940
Třeštík, Dušan,Vznik Velké Moravy :Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871 /Dušan Třeštík. Praha :NLN, Nakladatelství Lidové noviny,2001384 s. : il., mapy, faksim., geneal. tabulka ; 21 cm
ISBN: 80-7106-482-3

Treffer, Günter

Signatura: N/908.4P/Francie

Francouzská riviéra :Průvodce na cesty s osvědčenými tipy /Günter Treffer

MDT:908.4 P Francie
Treffer, GünterFrancouzská riviéra :Průvodce na cesty s osvědčenými tipy /Günter Treffer. 1. vyd.Praha :KadeL,199196 s. : barev. fotogr., mp. Rejstř..
ISBN: 80-85393-20-4

Švejdová, Hana,
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Signatura: N/372Švejdová

Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát :[praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti
v předškolním vzdělávání /autor Hana Švejdová]

MDT:372
Švejdová, Hana,Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát :[praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání /autor Hana Švejdová]. Praha :Raabe,c201482 s. : il. ; 30 cm
ISBN: 978-80-7496-078-9

Schönfeld, Vilém,

Signatura: N/159.9Schönfeld

Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky /Vilém Schönfeld ; [upravil a interpretačními
tabulkami doplnil Jan Jeřábek]

MDT:159.9
Schönfeld, Vilém,Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky /Vilém Schönfeld ; [upravil a interpretačními tabulkami doplnil Jan Jeřábek]. Vyd. 2., v nakl. Elfa 1.Praha :Elfa,1996277 s. : il. ; 25 cm
ISBN: 80-900197-4-9

Seknička, Pavel,

Signatura: N/17Seknička

Etika v podnikání a hodnoty trhu /Pavel Seknička, Anna Putnová

MDT:17
Seknička, Pavel,Etika v podnikání a hodnoty trhu /Pavel Seknička, Anna Putnová. První vydání199 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN: 978-80-247-5545-8

Ruede-Wissmann, Wolf,

Signatura: N/65Ruede-Wissmann

Satanské metody vyjednávání :jak je využívat a jak se jim bránit /Wolf Ruede-Wissmann ; [překlad
Marta Kališová]

MDT:65
Ruede-Wissmann, Wolf,Satanské metody vyjednávání :jak je využívat a jak se jim bránit /Wolf Ruede-Wissmann ; [překlad Marta Kališová]. 1. vyd.Praha :Grada,2011235 s. : il. ; 24 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 978-80-247-3741-6

Rooney, Anne,

Signatura: N/1Rooneyová

Za 15 minut filozofem /Anne Rooneyová ; z anglického originálu The 15-minute philosopher ...
přeložil David Vichnar

MDT:1
Rooney, Anne,Za 15 minut filozofem /Anne Rooneyová ; z anglického originálu The 15-minute philosopher ... přeložil David Vichnar. Vydání první304 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 16 cmUžitečná, zábavaná a zajímavá příručka, která přináší odpovědi na některé ze základních filozofických otázek, kterými se lidstvo zaobírá odnepaměti – a které vedou k mnoha dalším. Nabízí spoustu prostoru pro duševní gymnastiku a utváření vlastního názoru..
ISBN: 978-80-242-5284-1

Romanov, Nicholas S.,
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Signatura: N/796Romanov

Běžecká revoluce :jak běhat rychleji, dál a bez zranění po celý život /Nicholas Romanov, Kurt
Brungardt ; z anglického originálu The running revolution ... přeložil Jan Havlíček

MDT:796
Romanov, Nicholas S.,Běžecká revoluce :jak běhat rychleji, dál a bez zranění po celý život /Nicholas Romanov, Kurt Brungardt ; z anglického originálu The running revolution ... přeložil Jan Havlíček. První vydání222 stran : ilustrace ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-204-3773-0

Riebauerová, Martina,

Signatura: N/908(437.311)Riebauerová

Kde se líbat v Praze? /Martina Riebauerová ; [Úvahu o vztazích, krásných zážitcích, líbání a Praze
napsal Josef Koutecký]

MDT:908(437.311)
Riebauerová, Martina,Kde se líbat v Praze? /Martina Riebauerová ; [Úvahu o vztazích, krásných zážitcích, líbání a Praze napsal Josef Koutecký]. Vyd. 1.Praha :Gasset,2015195 s. : plány ; 22 cmNašla jsem 18 míst,která pro mě mají duši", říká Martina Riebauerová o své nové, půvabné knížce a dodává, ,, jsou to místa více - častěji - méně známá; místa, která mají svůj příběh nebo ho teprve hledají nebo ten příběh mají, ale nechávají si ho pro sobe; místa, kde se můžete líbat nebo jen držet za ruku s někým, koho máte rádi, nebo na něj jen myslet a jít tudy jen tak samotní ....
ISBN: 978-80-87079-35-5

Prokopová, Libuše

Signatura: N/801U/Španělština

Španělština pro samouky. Klíč. Slovník /Libuše Prokopová

MDT:801 U Španělština
Prokopová, LibušeŠpanělština pro samouky. Klíč. Slovník /Libuše Prokopová. 2.vyd., dotiskPraha :Leda,2003119 s.
ISBN: 80-85927-08-X :

Signatura: N/801U/Španělština

Španělština pro samouky /Libuše Prokopová

MDT:801 U Španělština
Prokopová, LibušeŠpanělština pro samouky /Libuše Prokopová. 2.vyd., dotiskPraha :Leda,2003413 s. +
ISBN: 80-85927-08-X :

Pravdová, Marie,

Signatura: N/801U/Francouz

Francouzština pro pokročilé samouky.Marie Pravdová

MDT:801 U Francouzština
Pravdová, Marie,Francouzština pro pokročilé samouky.Marie Pravdová. 1. vyd.Voznice :Leda,2012551 s. : il. ; 21 cm +Francouzsko-český slovník.
ISBN: 978-80-7335-129-8

Signatura: N/801U/Francouz

Francouzština pro pokročilé samouky.Marie Pravdová

MDT:801 U Francouzština
Pravdová, Marie,Francouzština pro pokročilé samouky.Marie Pravdová. 1. vyd.Voznice :Leda,2012587 s. : il. ; 21 cm +Francouzsko-český slovník.
ISBN: 978-80-7335-130-4

Petr, František Stanislav,

Signatura: N/355/359Petr

Pod rakouskou orlicí a českým lvem /František Stanislav Petr

MDT:355/359
Petr, František Stanislav,Pod rakouskou orlicí a českým lvem /František Stanislav Petr. První vydání275 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cmV každé české a moravské vesnici a městečku stojí památník padlým první světové války. Nerozlišuje mezi těmi, kteří padli na té či oné straně, neboť na obou stranách byli dobří vojáci, hrdinové i Švejkové. Kniha je příběhem vojáka-důstojníka, který se zúčastnil bitev na ruské i na italské frontě, je plná drobných, vážných i nevážných příhod, které se mu přihodily na bojištích i v nemocnicích a v období rekonvalescence. Podrobněji popisuje bitvy u Gruziatynu na ruské frontě a v masivu Monte Grappa na italské frontě..
ISBN: 978-80-87079-43-0
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Pekařová, Lidmila,

Signatura: N/173Pekařová

S.O.S. :skutečné příběhy ze života partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů /Lidmila Pekařová

MDT:173
Pekařová, Lidmila,S.O.S. :skutečné příběhy ze života partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů /Lidmila Pekařová. Druhé, upravené vydání189 stran : ilustrace ; 22 cmKniha SOS nabízí pohled do mnoha lidských osudů a ve zpracování známé autorky jsou nejen obrazem denních problémů partnerů a rodičů, ale i ohromným nábojem síly. I to, co vypadá jako už neřešitelné, nějaké možnosti ještě nabízí, ale obvykle změnu nás samých. To neseme mnohdy nejhůř. Každý z nás prožívá ve svém životě chvíle, kdy neví „kudy kam“. Chvíle, kdy má pocit, že nelze dělat už vůbec nic. Nastupuje úzkost, strach a ničivá představa: „konec, už nechci nic…“.
ISBN: 978-80-87419-51-9

Palmer, Douglas

Signatura: N/572Palmer

Původ člověka /Douglas Palmer ; [z anglického originálu ... přeložila Patricie Frecerová]

MDT:572
Palmer, DouglasPůvod člověka /Douglas Palmer ; [z anglického originálu ... přeložila Patricie Frecerová]. V Praze :Slovart,2009192 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 31 cmObálkový podnázev: ilustrovaná historie lidské evoluce.
ISBN: 978-80-7391-161-4

Pačová, Michaela

Signatura: N/929Smoljak,L.

Ladislav Smoljak :milovaný herec, scénárista, režisér a spoluobjevitel fiktivního českého génia
/Michaela Pačová ; [fotografie Jan Kuděla ... et al.]

MDT:929 Smoljak,L.
Pačová, MichaelaLadislav Smoljak :milovaný herec, scénárista, režisér a spoluobjevitel fiktivního českého génia /Michaela Pačová ; [fotografie Jan Kuděla ... et al.]. [Praha] :Petrklíč,201090 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm
ISBN: 978-80-7229-250-9

Oudová, Alena

Signatura: N/65Oudová

Logistika :základy logistiky /Alena Oudová

MDT:65
Oudová, AlenaLogistika :základy logistiky /Alena Oudová. Vydání druhé104 stran : ilustrace ; 32 cm
ISBN: 978-80-7402-238-8

Oberbeil, Klaus

Signatura: N/613.2/.3Oberbeil

Ovoce a zelenina jako lék :strava, která léčí /Klaus Oberbeil, Christiane Lentzová

MDT:613.2/.3
Oberbeil, KlausOvoce a zelenina jako lék :strava, která léčí /Klaus Oberbeil, Christiane Lentzová. Praha :Fortuna Print,[2001]294 s. : barev. il. ; 25 cmPřeloženo z němčiny?.
ISBN: 80-86144-90-9

Novák, Jan A.,
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Signatura: N/001.9Novák

Tajemný hrad Karlštejn /Jan A. Novák

MDT:001.9
Novák, Jan A.,Tajemný hrad Karlštejn /Jan A. Novák. Vydání první248 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 21 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-7543-071-7

Matějková, Jolana,

Signatura: N/929Menšík,V.

Vladimír Menšík /Jolana Matějková

MDT:929 Menšík,V.
Matějková, Jolana,Vladimír Menšík /Jolana Matějková. Praha :Malý princ,2012425 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
ISBN: 978-80-87754-01-6

Liška, Vladimír,

Signatura: N/943.7Liška

Tajemství staroměstských popravenců :popravy děsu a hrůzy - 21.6.1621 /Vladimír Liška

MDT:943.7
Liška, Vladimír,Tajemství staroměstských popravenců :popravy děsu a hrůzy - 21.6.1621 /Vladimír Liška. 1. vyd.Olomouc :Fontána,2003120 s. : il. ; 21 cm1500 výt..
ISBN: 80-7336-095-0

Laňka, David,

Signatura: N/929Pivec,J.

Jan Pivec /David Laňka

MDT:929 Pivec,J.
Laňka, David,Jan Pivec /David Laňka. [Praha] :Petrklíč,[2006?]135 s. : il., portréty ; 24 cm
ISBN: 80-7229-154-8

Kosatík, Pavel

Signatura: N/929Preiss,J.

Bankéř první republiky :život dr. Jaroslava Preisse /Pavel Kosatík

MDT:929Preiss,J.
Kosatík, PavelBankéř první republiky :život dr. Jaroslava Preisse /Pavel Kosatík. 2., V Mladé frontě 1. vyd.Praha :Mladá fronta,2010199 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
ISBN: 978-80-204-2076-3

Jedličková, Blanka,

Signatura: N/316Jedličková

Ženy na rozcestí :divadlo a ženy okolo něj 1939-1945 /Blanka Jedličková

MDT:316
Jedličková, Blanka,Ženy na rozcestí :divadlo a ženy okolo něj 1939-1945 /Blanka Jedličková. Vyd. 1.Praha :Academia,2015317 s. : il., portréty ; 20 cm
ISBN: 978-80-200-2459-6

Cherish, Barbara U.,
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Signatura: N/343Cherish

Můj táta, velitel Osvětimi :skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi
/Barbara U. Cherish ; [přeložila Lenka Faltejsková]

MDT:343
Cherish, Barbara U.,Můj táta, velitel Osvětimi :skutečný příběh dívky, která vyrůstala jako dcera velitele Osvětimi /Barbara U. Cherish ; [přeložila Lenka Faltejsková]. [Líbeznice] :Víkend,2010342 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7222-706-8

Holland, Julie,

Signatura: N/159.9Hollandová

Nebojte se být náladové & protivné :pravda o: spánku, který ne a ne přijít, sexu, který nemáte,
lécích, které užíváte, tom, z čeho opravdu šílíte /Julie Hollandová ; z anglického originálu Moody
bitches ... přeložila Monika Kittová

MDT:159.9
Holland, Julie,Nebojte se být náladové & protivné :pravda o: spánku, který ne a ne přijít, sexu, který nemáte, lécích, které užíváte, tom, z čeho opravdu šílíte /Julie Hollandová ; z anglického originálu Moody bitches ... přeložila Monika Kittová. 330 stran ; 25 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-247-5640-0

Hillier, Malcolm

Signatura: N/746Hillier

Vánoční kniha /Malcolm Hillier ; Fotografie Diana Millerová

MDT:746
Hillier, MalcolmVánoční kniha /Malcolm Hillier ; Fotografie Diana Millerová. 1. vyd.Praha :Cesty,2000115 s. : Barev. fotogr. a obr.
ISBN: 80-7181-426-1

Herzán, Michal,

Signatura: N/929Hlinomaz,

Josef Hlinomaz :něžný drsňák /Michal Herzán, Marie Formáčková

MDT:929 Hlinomaz,J.
Herzán, Michal,Josef Hlinomaz :něžný drsňák /Michal Herzán, Marie Formáčková. Vyd. 1.Praha :Ikar,2009150 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm
ISBN: 978-80-249-1252-3

Haragsim, Oldřich,

Signatura: N/638Haragsim

Medovice a včely /Oldřich Haragsim

MDT:638
Haragsim, Oldřich,Medovice a včely /Oldřich Haragsim. Třetí vydání175 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
ISBN: 978-80-209-0414-0

Hajný, Pavel,

Signatura: N/929Baťová,M.

Marie Baťová :první dáma Zlína /Pavel Hajný

MDT:929 Baťová,M.
Hajný, Pavel,Marie Baťová :první dáma Zlína /Pavel Hajný. 207 stran : černobílé fotografie
ISBN: 978-80-7390-408-1
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Gilbert, Martin

Signatura: N/940.3Gilbert

První světová válka :úplná historie /Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron

MDT:940.3
Gilbert, MartinPrvní světová válka :úplná historie /Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron. 1. vyd. v českém jazycePraha :BB/art,2005759 s., [40] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 80-7341-563-1

Frołow, Sylwia,

Signatura: N/929Dzeržinskij,F.

Dzeržinskij :láska a revoluce /Sylwia Frołow ; přeložili Lucie Zakopalová a Michala Benešová

MDT:929 Dzeržinskij,F.
Frołow, Sylwia,Dzeržinskij :láska a revoluce /Sylwia Frołow ; přeložili Lucie Zakopalová a Michala Benešová. První vydání356 stran : ilustrace, faksimile, portréty ; 24 cmPřeloženo z polštiny?.
ISBN: 978-80-8159-258-4

Freeman, Michael,

Signatura: N/77Freeman

101 nejlepších tipů a triků pro digitální fotografii /Michael Freeman ; [překlad Ladislav Hlavatý]

MDT:77
Freeman, Michael,101 nejlepších tipů a triků pro digitální fotografii /Michael Freeman ; [překlad Ladislav Hlavatý]. Vyd. 1.Brno :Computer Press,2009175 s. : barev. il. ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-251-2326-3

Evans, Richard J.,

Signatura: N/941/949Evans

Nástup Třetí říše /Richard Evans ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka]

MDT:941/949
Evans, Richard J.,Nástup Třetí říše /Richard Evans ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka]. Vyd. 1.Plzeň :Ševčík,2006567 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm
ISBN: 80-7306-257-7

Dyer, Wayne W.,

Signatura: N/122/129Dyer

Vzpomínky na nebe :co si děti pamatují z doby před narozením /Wayne W. Dyer, Garnes Dee ;
překlad Anna Vachudová

MDT:122/129
Dyer, Wayne W.,Vzpomínky na nebe :co si děti pamatují z doby před narozením /Wayne W. Dyer, Garnes Dee ; překlad Anna Vachudová. 230 stran ; 20 cmSprávné místo vydání: Praha.
ISBN: 978-80-7349-601-2

Doty, James R.
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Signatura: N/616.8Doty

Krámek s kouzly /James R. Doty

MDT:616.8
Doty, James R.Krámek s kouzly /James R. Doty. 238 stran ; 22 cmZ angličtiny přeložila Kateřina Sigmundová.
ISBN: 978-80-7546-040-0

Čáka, Jan,

Signatura: N/629.11Čáka

Zmizelá Vltava /Jan Čáka

MDT:629.11
Čáka, Jan,Zmizelá Vltava /Jan Čáka. Vyd. 1.Beroun :Baroko & Fox,1996335 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 25 cm
ISBN: 80-85642-32-8

Bennett, Lindsay

Signatura: N/908.6P/Egypt

Egypt :[turistický průvodce] /text Lindsay Bennett ; překlad Eva a Miloš Golkovi ; fotografie Pete
Bennett

MDT:908.6 P Egypt
Bennett, LindsayEgypt :[turistický průvodce] /text Lindsay Bennett ; překlad Eva a Miloš Golkovi ; fotografie Pete Bennett. 1. české vyd.Bučovice :RO-TO-M,2003143 s. : barev. il., mapy, 1 plán ; 15 cmPřeloženo z angličtiny?.
ISBN: 80-86704-03-3

Astorri, Antonella,

Signatura: N/940.3Astorri

První světová válka /[texty Antonella Astorri a Patrizia Salvadori ; ze španělštiny ... přeložila
Kateřina Petrošová]

MDT:940.3
Astorri, Antonella,První světová válka /[texty Antonella Astorri a Patrizia Salvadori ; ze španělštiny ... přeložila Kateřina Petrošová]. 1. vyd.Praha :Sun,2010191 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 27 cmPřeloženo ze španělské verze italského originálu.
ISBN: 978-80-7371-053-8

Zabijak Anders

Zabijak Anders

Zabijak Anders.
ISBN: 978-80-551-4751-2

Václav Toman

Signatura: N/75Toman,V

Václav Tomanvýběr z díla akademického malířeLibuše Novotná

MDT:75 Toman. V.
Václav Tomanvýběr z díla akademického malířeLibuše Novotná. 47 stran; barevné ilustrace, 30 cm

Příslovníček /
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Signatura: N/39Příslovníček

Příslovníček /sestavila Klára Trnková ; ilustrace Jiří Trnka

MDT:39
Příslovníček /sestavila Klára Trnková ; ilustrace Jiří Trnka. 1. vydání55 stran : barevné ilustrace ; 17 cm
ISBN: 978-80-87678-17-6

Ottova všeobecná encyklopedie :

Signatura: N/0/Ottova

Ottova všeobecná encyklopedie :ve dvou svazcích,

MDT:0
Ottova všeobecná encyklopedie :ve dvou svazcích,. Vyd. 1.Praha :Ottovo nakladatelství s.r.o.,2003Nestr.
ISBN: 80-7181-959-X

Signatura: N/0/Ottova

Ottova všeobecná encyklopedie :ve dvou svazcích,

MDT:0
Ottova všeobecná encyklopedie :ve dvou svazcích,. Vyd. 1.Praha :Ottovo nakladatelství s.r.o.,2003Nestr. : barevné obr.
ISBN: 80-7181-959-X

Slánské rozhovory - Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko

Signatura: N/72Klášter

Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko :Slánské rozhovory 2012 /[příspěvky uspořádali a
sborník k tisku připravili Dana a Vladimír Přibylovi ; fotografie Pavel Vychodil a autoři článků]

MDT:72
Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko :Slánské rozhovory 2012 /[příspěvky uspořádali a sborník k tisku připravili Dana a Vladimír Přibylovi ; fotografie Pavel Vychodil a autoři článků]. Slaný :Město Slaný,201353 stran : ilustrace, portréty, plány, faksim. ; 30 cmSborník příspěvků ke kolokviu, které proběhlo 2.10.2012 v refektáři karmelitánského kláštera ve Slaném.
ISBN: 978-80-905609-0-1

Italská jezera a Verona :

Signatura: N/908.4P/Itálie

Italská jezera a Verona :inspirace na cesty /z anglického originálu Berlitz pocket guide Italian Lakes
& Verona (4th ed.) přeložil autorský kolektiv Lingea s.r.o.

MDT:908.4 P Itálie
Italská jezera a Verona :inspirace na cesty /z anglického originálu Berlitz pocket guide Italian Lakes & Verona (4th ed.) přeložil autorský kolektiv Lingea s.r.o. 1. vydání142 stran : ilustrace, mapy ; 15 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7508-178-0

ČKD Slaný,

Signatura: N/330/ČKD Slaný

ČKD Slaný,ČKD Praha kombinát Švermovy závody Slaný nositel Řádu práce

MDT:330
ČKD Slaný,ČKD Praha kombinát Švermovy závody Slaný nositel Řádu práce.

Čína /
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Signatura: N/908.5P/Čína

Čína /z anglického originálu Bezlitz pocket guide China (9th Ed.) přeložil autorský kolektiv
pracovníků Lingea s.r.o.

MDT:908.5 P Čína
Čína /z anglického originálu Bezlitz pocket guide China (9th Ed.) přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o. I. vydání254 stran : ilustrace, mapy ; 15 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7508-176-6

100 nejkrásnějších měst Severní Ameriky :

Signatura: N/908.7/.8/100 nejkrásnějších

100 nejkrásnějších měst Severní Ameriky :urbanistická tvář severoamerického kontinentu /[autoři
textů Martin Degener ... et al. ; z německého originálu ... přeložila Soňa Marešová]

MDT:908.7/.8
100 nejkrásnějších měst Severní Ameriky :urbanistická tvář severoamerického kontinentu /[autoři textů Martin Degener ... et al. ; z německého originálu ... přeložila Soňa Marešová]. 1. vyd.Čestlice :Rebo,2008208 s. : barev. il., mapy ; 35 cm
ISBN: 978-80-7234-853-4
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