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Zícha, Zdeněk,

Signatura: N/622Zícha

Kahany, hornické lampy a svítidla /[text a fotografie] Zdeněk Zícha, [fotografie] Bohumil Kraus

MDT:622
Zícha, Zdeněk,Kahany, hornické lampy a svítidla /[text a fotografie] Zdeněk Zícha, [fotografie] Bohumil Kraus. 1. vyd.Ústí nad Labem :CDL Design,2003272 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cmTerminologický slovník.
ISBN: 80-902278-2-1

Signatura: N/622Zícha

Fotografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje /Zdeněk Zícha

MDT:622
Zícha, Zdeněk,Fotografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje /Zdeněk Zícha. 1. vyd.Ústí nad Labem :CDL Design,2005263 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 31 cmNad názvem: Severočeské doly a.s. Chomutov.
ISBN: 80-902278-6-4

Signatura: N/622Zícha

Důlní mapy a měřické přístroje.Zdeněk Zícha a kolektiv

MDT:622
Zícha, Zdeněk,Důlní mapy a měřické přístroje.Zdeněk Zícha a kolektiv. 1. vyd.Ústí nad Labem :CDL Design,2004234 s. : il. (většinou barev.), mapy ; 31 cmTerminologický slovník.
ISBN: 80-902278-5-6

Signatura: N/622Zícha

Důlní mapy a měřické přístroje /Zdeněk Zícha a kolektiv ; [fotografie Josef Polák ... et al.]

MDT:622
Zícha, Zdeněk,Důlní mapy a měřické přístroje /Zdeněk Zícha a kolektiv ; [fotografie Josef Polák ... et al.]. 1. vyd.Ústí nad Labem :CDL Design,20042 sv. (285, 234 s.) : barev. il., mapy, plány ; 30 cm
ISBN: 80-902278-3-X

Weiss, Daniel

Signatura: N/615.89Weiss

Tejpování :svépomoc při bolestech svalů a jiných obtíží /Daniel Weiss ; přeložila Blanka
Pscheidtová

MDT:615.89
Weiss, DanielTejpování :svépomoc při bolestech svalů a jiných obtíží /Daniel Weiss ; přeložila Blanka Pscheidtová. Vydání první118 stran : barevné ilustrace ; 20 cmVe své knize názorně předvádí, jak vám moderní tejpy dokážou pomoci při bolestech svalů, šlach, vazů a kloubů a nejrůznějších zraněních, přičemž současně zabraňují nežádoucímu ochabnutí svalů a účinně podporují léčbu. Najdete zde různé způsoby tejpování od A do Z, podrobné popisy tejpů v textu i v obrazech..
ISBN: 978-80-8111-265-2

Toušlová, Iveta

Signatura: N/908(437.3)Toušlová

Toulavá kamera 22 /Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál

MDT:908(437.3)
Toušlová, IvetaToulavá kamera 22 /Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. 1. vydání237 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 24 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7445-180-5

Švarcová-Slabinová, Iva,

Signatura: N/376Švarcová

Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče /Iva Švarcová

MDT:376
Švarcová-Slabinová, Iva,Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče /Iva Švarcová. Vyd. 4., přeprac.Praha :Portál,2011221 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7367-889-0
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Šavit, Ari,

Signatura: N/950Šavit

Země zaslíbená /Ari Šavit ; z anglického originálu My promised land ... přeložil Radim Klekner

MDT:950
Šavit, Ari,Země zaslíbená /Ari Šavit ; z anglického originálu My promised land ... přeložil Radim Klekner. První vydání467 stran, 25 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cmObálkový podnázev: triumf a tragédie Izraele.
ISBN: 978-80-7491-428-7

Stolze, Cornelia,

Signatura: N/615Stolzeová

Nemocní z léků :když antibiotika vyvolávají deprese, hypnotika demenci a antihypertonika
impotenci /Cornelia Stolzeová ; z německého originálu Krank durch Medikamente - wenn Antibiotika
depressiv, Schlafmittel dement und Blutdrucksenker impotent machen ... přeložil Jiří Pondělíček

MDT:615
Stolze, Cornelia,Nemocní z léků :když antibiotika vyvolávají deprese, hypnotika demenci a antihypertonika impotenci /Cornelia Stolzeová ; z německého originálu Krank durch Medikamente - wenn Antibiotika depressiv, Schlafmittel dement und Blutdrucksenker impotent machen ... přeložil Jiří Pondělíček. Vydání první263 stran ; 20 cmLéky uzdravují? Kéž by! Ve skutečnosti mnohé prostředky prospívají méně, než se dosud předpokládalo, a často dokonce vyvolávají nejrůznější nemoci. Ať už jde o vysoký tlak, Parkinsonovu chorobu nebo demenci – za některými zdravotními potížemi se neskrývají tělesné nebo duševní vady, nýbrž vedlejší účinky léků konzumovaných ve velkém. &#10; Následkem je chybná diagnóza a špatná terapie, jež má trvalé následky. &#10; Autorka ukazuje, proč nejsou léky zdaleka tak neškodné, jak se domníváme – a zároveň předkládá, co může každý z nás udělat pro to, aby s nimi zacházel bezpečně..
ISBN: 978-80-249-2994-1

Skovajsa, Marek,

Signatura: N/316Skovajsa

Struktury významu :kultura a jednání v současné sociální teorii /Marek Skovajsa

MDT:316
Skovajsa, Marek,Struktury významu :kultura a jednání v současné sociální teorii /Marek Skovajsa. Vyd. 1.Praha :Sociologické nakladatelství (SLON),2013221 s. ; 23 cm
ISBN: 978-80-7419-163-3

Shein, Christopher

Signatura: N/635Shein

Permakultura :jak namísto zeleninové zahrádky vytvořit provázaný ekosystém /Christopher Shein,
Julie Thompsonová ; z anglického originálu The vegetable gardener's guide to permaculture ...
přeložila Eva Jeníková

MDT:635
Shein, ChristopherPermakultura :jak namísto zeleninové zahrádky vytvořit provázaný ekosystém /Christopher Shein, Julie Thompsonová ; z anglického originálu The vegetable gardener's guide to permaculture ... přeložila Eva Jeníková. Vydání první255 stran : barevné ilustrace ; 25 cmObálkový podnázev: zahradničení v souladu s přírodou : funkční zahrada s minimální údržbou.
ISBN: 978-80-242-5065-6

Rupp, Christel

Signatura: N/635Ruppová

Biozahradničení pro samozásobitele /Christel Ruppová ; z německého originálu Biogärtnern für
Selbstversorger ... přeložila Pavla Doubková

MDT:635
Rupp, ChristelBiozahradničení pro samozásobitele /Christel Ruppová ; z německého originálu Biogärtnern für Selbstversorger ... přeložila Pavla Doubková. Vydání první238 stran : barevné ilustrace ; 28 cmObálkový podnázev: zeleninová, ovocná a bylinková zahrada od jara do zimy.
ISBN: 978-80-242-5064-9

Quillen, Jim,
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Signatura: N/343Quillen

Vězněm v Alcatrazu :očité svědectví dramatického pokusu o útěk z nejstřeženější věznice na světě
/Jim Quillen ; z anglického originálu Inside Alcatraz přeložil Vlastimil Dominik

MDT:343
Quillen, Jim,Vězněm v Alcatrazu :očité svědectví dramatického pokusu o útěk z nejstřeženější věznice na světě /Jim Quillen ; z anglického originálu Inside Alcatraz přeložil Vlastimil Dominik. První vydání276 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 22 cmPodrobnosti o životě ve věznici jsou ovšem mnohem zajímavější než neúspěšný pokus překonat vězeňský systém. Jim v těchto emotivních memoárech, psaných záměrně zdrženlivě, líčí svou dlouhou cestu od zločinu přes trest až po návrat do slušné společnosti. &#10; Jim Quillen se po mnoha letech vrátil na ostrov, který se mezitím stal Národním parkem. Po řadu let byl jeho nejznámějším dobrovolníkem – vypráví o své minulosti v audioprůvodci návštěvníkům, kteří jsou jeho zážitky fascinováni. &#10; Součástí knihy je rozsáhlá fotografická příloha včetně plánku věznice Alcatraz..
ISBN: 978-80-87788-55-4

Procházka, Pavel

Signatura: N/929Plánička,F.

Plánička :brankářská hvězda 20. století /Pavel Procházka

MDT:929 Plánička,F.
Procházka, PavelPlánička :brankářská hvězda 20. století /Pavel Procházka. První vydání182 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 27 cmStatistická příloha.
ISBN: 978-80-7376-428-9

Pospěchová, Petra

Signatura: N/641.5Pospěchová

Outdoorová kuchařka :od rodinných výletů po zimní horské expedice /Petra Pospěchová ; fotografie
David Turecký, archiv Petry Pospěchové

MDT:641.539:796.54
Pospěchová, PetraOutdoorová kuchařka :od rodinných výletů po zimní horské expedice /Petra Pospěchová ; fotografie David Turecký, archiv Petry Pospěchové. Vydání první183 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-87049-85-3

Perry, Susannah

Signatura: N/908.4P/Itálie

Florencie /[Susannah Perry ; rejstřík Marie Lorimer ; český překlad Irena Havlenová a Jiří Stach]

MDT:908.4 P Itálie
Perry, SusannahFlorencie /[Susannah Perry ; rejstřík Marie Lorimer ; český překlad Irena Havlenová a Jiří Stach]. 1. čes. vyd.Praha :GeoMedia,[1997]96 s. : il. + Rejstřík.
ISBN: 80-902388-3-1

Linder, Leo G.,

Signatura: N/929Kličko,V.V.

Bratři Kličkové /Leo G. Linder ve spolupráci s Julianem Vettenem ; z německého originálu Die
Klitschkos (Biografie) ... přeložil David Sajvera

MDT:929 Kličko,V.V.
Linder, Leo G.,Bratři Kličkové /Leo G. Linder ve spolupráci s Julianem Vettenem ; z německého originálu Die Klitschkos (Biografie) ... přeložil David Sajvera. 1. vydání331 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cmSledujte jejich dětství na socialistické Ukrajině, jejich kariéru v dobách tvrdých boxerských začátků i ve chvílích, kdy se z nich staly mezinárodní sportovní legendy. Prožijte s nimi úspěchy i dílčí nezdary, horší období i triumfální návraty stejně jako jejich vzájemné konflikty. Příběh bratrů – boxerů upoutá a inspiruje sportovní fanoušky i ty, kteří dosud nikdy nespatřili ring. Autor Leo G. Linder se vydal na po jejich stopách, mluvil s jejich přáteli a trenéry, aby rozluštil důvody jejich úspěchu..
ISBN: 978-80-7505-347-3

Kubišta, Václav,

Signatura: N/330Kubišta

Mezinárodní ekonomické vztahy /Václav Kubišta a kolektiv

MDT:330
Kubišta, Václav,Mezinárodní ekonomické vztahy /Václav Kubišta a kolektiv. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,2009375 s. : il. ; 23 cm
ISBN: 978-80-7380-191-5
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Jůzlová, Jana,

Signatura: N/910.4Jůzlová

Jak si užít cestování /Jana Jůzlová

MDT:910.4
Jůzlová, Jana,Jak si užít cestování /Jana Jůzlová. Vydání první174 stran ; 18 cmSmyslem knihy je ukázat, že cestování má mnoho tváří, a pokud se člověk omezuje jen na instantní poznávací zájezdy od cestovních kanceláří či pobytové zájezdy v all inclusive resortech, možná se o něco ochuzuje. Přitom není nezbytně nutné být šíleným dobrodruhem ani závratným boháčem (naopak cesty bez cestovky vyjdou obvykle levněji). Dalece nejlepší totiž je umět všechny možné způsoby cestování vhodně kombinovat a využívat z každého jeho výhody. &#10; Autorka nabízí užitečné tipy a rady, jak se naučit aktivnímu přístupu k cestování, aby z něj člověk vytěžil co nejvíc. Aby si čtenáři místo zájezdu s cestovkou, na konci kterého pokrčí rameny a řeknou neutrální "hm", užili skvělou cestu podle svého naturelu, koníčků a tajných přání. Aby místo toho, co "by měli" na dovolené dělat a vidět, dělali a zažili to, "co chtějí". Kniha do jisté míry vychází z módních trendů zpomalení, lenošení a uvědomění v životním stylu, ale na rozdíl od zahraničních titulů je psaná přímo pro českého čtenáře, pro běžné lidi, kteří by rádi cestovali, ale mají z aktivního přístupu k cestování zbytečný strach..
ISBN: 978-80-242-5273-5

Jepson, Tim

Signatura: N/908.4P/Itálie

Řím /[autor Tim Jepson ; rejstřík Marie Lorimer ; český překlad Irena Havlenová a Jiří Stach]

MDT:908.4 P Itálie
Jepson, TimŘím /[autor Tim Jepson ; rejstřík Marie Lorimer ; český překlad Irena Havlenová a Jiří Stach]. 1. čes. vyd.Praha :GeoMedia,c199796 s. : il. + Další názvové informace z obálky: Novinka -- Cestovat dvojnásob dobře -- Tipy místních obyvatel a extra městský plán..
ISBN: 80-902388-4-X

Jansa, Lukáš,

Signatura: N/347Jansa

Internetové právo /Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Jiří Čermák, Petr Mališ, Petr Hostaš, Michal Matějka,
Ján Matejka

MDT:347
Jansa, Lukáš,Internetové právo /Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Jiří Čermák, Petr Mališ, Petr Hostaš, Michal Matějka, Ján Matejka. 1. vydání432 stran : ilustrace ; 23 cmObálkový podnázev: praktický průvodce.
ISBN: 978-80-251-4664-4

Hruška, Emil,

Signatura: N/943.7Hruška

Nacisté a české poklady /Emil Hruška

MDT:943.7
Hruška, Emil,Nacisté a české poklady /Emil Hruška. První vydání123 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cmTéma nacisté a poklady je tématem mnohaletým, košatým a snad nevyčerpatelným. A také doslova obaleným mýty, jako málokterý relikt druhé světové války. České země jsou tímto fenoménem zvláště výrazně zasaženy: takzvaní hledači pokladů a lokality v čele se Štěchovicemi či Hradišťkem, pošetilé plány a sliby, už už vyzvedávající tu bedny se zlatem, tu Jantarovou komnatu, tu tajemné dokumenty… &#10;Je však skutečností, že nacisté se tak či onak dotkli osudu vlastně všech hlavních movitých historických památek v Čechách, ať už to byly české korunovační klenoty, relikviář sv. Maura, Závišův kříž, cenné sbírky militarií či dodnes nenalezené insignie a část archivu Univerzity Karlovy. Ve všech těchto případech autor předkládá kombinaci zjištěných faktů a souvislostí, která je ve své kompaktnosti a předložených závěrech ojedinělá..
ISBN: 978-80-7557-005-5

Horáčková, Alice,

Signatura: N/929Horáčková

7x ve vedlejší úloze /Alice Horáčková

MDT:929
Horáčková, Alice,7x ve vedlejší úloze /Alice Horáčková. Vydání první276 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
ISBN: 978-80-257-1744-8

Hervé, Françoise
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Signatura: N/910.4Hervé

Kolem světa na kole :čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů aneb ani narození dcery nepřerušilo
cestu /Françoise a Claude Hervé ; z francouzského originálu Le tour du monde a vélo ... přeložila
Kateřina Rubášová

MDT:910.4
Hervé, FrançoiseKolem světa na kole :čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu /Françoise a Claude Hervé ; z francouzského originálu Le tour du monde a vélo ... přeložila Kateřina Rubášová. Druhé rozšířené vydání249 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cmDelší dobu vyprodaná kniha, která zaznamenala díky sympatickým Francouzům velký úspěch, se dočkala druhého vydání. Je rozšířené, má dvojnásobné množství obrázků z cesty a na závěr přibyla ještě jedna kapitola. Jsou v ní vzpomenuty jejich dvě návštěvy České republiky, které se uskutečnily v letech 2011 a 2013 a odpovědi na otázky, které při čtení jejich knihy mohly vyvstat. Také se dozvíte, jak tyto francouzské cestovatelské legendy nyní žijí, co dělají a jak se má jejich dnes už dospělá dcera Manon. &#10; Cesta kolem světa, kterou Françoise a Claude Hervéovi na kolech podnikli, stále patří k výjimečným cestovatelským počinům. Za 14 let ujeli více než 150 000 kilometrů a navštívili 66 zemí pěti kontinentů. Mimořádné bylo hlavně to, že se jim během cesty narodila dcerka Manon, s níž pokračovali v putování od jejich šesti týdnů věku až do šesti let, kdy musela do školy..
ISBN: 978-80-87193-36-5

Gugger, Elsbeth

Signatura: N/908.4P/Nizozemsko

Nizozemsko :doporučené tipy /autorkou tohoto průvodce je Elsbeth Gugger ; [přeložil Petr Kaška] ;
[fotografie Bildagentur Kliem ... et al.] ; [kartografie Cestovního atlasu MairDumont, Falk Verlag,
Ostfildern]

MDT:908.4 P Nizozemsko
Gugger, ElsbethNizozemsko :doporučené tipy /autorkou tohoto průvodce je Elsbeth Gugger ; [přeložil Petr Kaška] ; [fotografie Bildagentur Kliem ... et al.] ; [kartografie Cestovního atlasu MairDumont, Falk Verlag, Ostfildern]. 2. aktualiz. české vyd.Ostfildern :MairDumont,2007128 s. : il., mapy, plánky, tabulky ; 19 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 3-8297-6197-X

Fidler, Jiří

Signatura: N/940.43Fidler

Osvobození 1945 :Ottova encyklopedie /Jiří Fidler

MDT:940.53
Fidler, JiříOsvobození 1945 :Ottova encyklopedie /Jiří Fidler. 192 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm
ISBN: 978-80-7451-448-7

Emmert, František,

Signatura: N/940.53Emmert

Atentát na Heydricha /František Emmert

MDT:940.53
Emmert, František,Atentát na Heydricha /František Emmert. Druhé vydání95 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 27 cm +Pro nakladatelství CPress připravilo nakladatelství B4U Publishing.
ISBN: 978-80-264-1000-3

Ebrahim, Zak,

Signatura: N/327Ebrahim

Syn teroristy :každý má možnost volby /Zak Ebrahim a Jeff Giles ; z anglického originálu The
terrorist's son ... přeložil Martin Čížek

MDT:327
Ebrahim, Zak,Syn teroristy :každý má možnost volby /Zak Ebrahim a Jeff Giles ; z anglického originálu The terrorist's son ... přeložil Martin Čížek. Vydání první96 stran : 2 portréty ; 19 cmDůvěrná zpověď chlapce vychovaného otcem-teroristou, který si na rozdíl od něj vybral odlišnou cestu. &#10; &#10;Zaku Ebrahimovi bylo pouhých sedm let, v roce 1990 jeho otec El-Sayyid Nosair zastřelil vůdce Židovské obranné ligy. Po otcově uvěznění byla rodina neustále pronásledována a perzekuována. Přestože radikalizovaného otce formovala fanatická víra, u jeho plachého syna nenávistné ideje neuspěly. Čím byl starší, tím více si uvědomoval hrůzný dopad otcových činů a rozhodl se svůj život zasvětit podporování míru..
ISBN: 978-80-8111-399-4

David, Petr
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Signatura: N/908(437.3)David

Nejkrásnější výlety do podzemí /Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup

MDT:908(437.3)
David, PetrNejkrásnější výlety do podzemí /Petr David, Petr Ludvík, Vladimír Soukup. Vydání první168 stran : barevné ilustrace, mapy ; 22 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-242-5286-5

Cimrmanová Gabriela Ing.

Signatura: N/943.7Cimrmanová

Návraty - nenávraty:Ing. Gabriela Cimrmanová; Mgr. Soňa Hamzová

MDT:943.7
Cimrmanová Gabriela Ing.Návraty - nenávraty:Ing. Gabriela Cimrmanová; Mgr. Soňa Hamzová. 140 stran

Bennett, Lindsay

Signatura: N/908.4P/Řecko

Athény :[průvodce do kapsy] /Lindsay Bennett a John Chapple ; překlad Martina Horáková ;
fotografie Pete Bennett

MDT:809.4 P Řecko
Bennett, LindsayAthény :[průvodce do kapsy] /Lindsay Bennett a John Chapple ; překlad Martina Horáková ; fotografie Pete Bennett. 1. české vyd.Bučovice :RO-TO-M,2004144 s. : barev. il., mapy ; 15 cmPodnázev z obálky.
ISBN: 80-86704-32-7

Bausenhardt, Hans

Signatura: N/908.4P/Itálie

Sicílie /autorem tohoto průvodce je Hans Bausenhardt

MDT:908.4 P Itálie
Bausenhardt, HansSicílie /autorem tohoto průvodce je Hans Bausenhardt. 1. české vyd.Ostfildern :Mairs Geographischer Verlag,2002132 s. : barev. il., mapy ; 19 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 3-8297-6200-3

Bauer, Jan,

Signatura: N/943.7Bauer

Zrození českého státu :záhady přemyslovských knížat, aneb, Svatí otrokáři, (všeho) schopní
bratrovrazi a zbožní bigamisté /Jan Bauer

MDT:943.7
Bauer, Jan,Zrození českého státu :záhady přemyslovských knížat, aneb, Svatí otrokáři, (všeho) schopní bratrovrazi a zbožní bigamisté /Jan Bauer. 206 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cmChronologický přehled.
ISBN: 978-80-7475-145-5

Bacon, Lance M.

Signatura: N/636.7Bacon

Psí hrdinové :tajné úkoly a obětavá služba /text Lance Bacon ; z anglického originálu Hero dogs ...
přeložil Petr Hejný

MDT:636.7
Bacon, Lance M.Psí hrdinové :tajné úkoly a obětavá služba /text Lance Bacon ; z anglického originálu Hero dogs ... přeložil Petr Hejný. Vydání první159 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
ISBN: 978-80-7529-053-3
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Altman, Jack,

Signatura: N/908.4P/Rakousko

Vídeň :[průvodce do kapsy] /text Jack Altman ; překlad Vladimír Šída ; fotografie Glyn Genin

MDT:908.4 P Rakousko
Altman, Jack,Vídeň :[průvodce do kapsy] /text Jack Altman ; překlad Vladimír Šída ; fotografie Glyn Genin. 1. české vyd.Bučovice :RO-TO-M,2004144 s. : barev. il., mapy ; 15 cmPodnázev z obálky.
ISBN: 80-86704-42-4

Pétanque

Pétanque

Pétanque.
ISBN: 978-80-7349-477-3
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