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Vurm, Bohumil,

Signatura: N/23/28Vurm

Příběh templářů.Bohumil Vurm, Zuzana Foffová

MDT:23/28
Vurm, Bohumil,Příběh templářů.Bohumil Vurm, Zuzana Foffová. Vydání první187 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
ISBN: 978-80-7404-178-5

Vašák, Jaroslav

Signatura: N/641.5 Z/ Vašák

Medová kuchařka :a vše co jste o medu nevěděli /Jaroslav Vašák

MDT:641.5 Z
Vašák, JaroslavMedová kuchařka :a vše co jste o medu nevěděli /Jaroslav Vašák. Vydání první222 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-87431-37-5

Toušlová, Iveta

Signatura: N/908(437.3)Toušlová

Toulavá kamera 21/Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál

MDT:908(437.3)
Toušlová, IvetaToulavá kamera 21/Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál. 1. vydání^^^svazků : barevné ilustrace, mapy ; 24 cmObsahuje rejstříky.
ISBN: 80-7316-228-8

Toman, Ivo,

Signatura: N/159.9Toman

Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte /Ivo Toman

MDT:159.9
Toman, Ivo,Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte /Ivo Toman. 1. vydání112 stran : ilustrace ; 21 cmMnoho lidí žije v domnění, že nejsou dostatečně chytří, hezcí a úspěšní, a proto na úctu či lásku nemají právo. Proto je málokdo se sebou spokojený. To je špatná zpráva. A teď dobrá zpráva: nízké sebevědomí je jen pocit, který máte v hlavě, a ten můžete změnit. Jak?.
ISBN: 978-80-87717-10-3

Tesařová, Martina

Signatura: N/371.3Tesařová

Jak na žáky :zvládání náročných situací ve třídě /Martina Tesařová a kol.

MDT:371.3
Tesařová, MartinaJak na žáky :zvládání náročných situací ve třídě /Martina Tesařová a kol. Vydání první168 stran ; 23 cm
ISBN: 978-80-262-1047-4

Štohl, Pavel,

Signatura: N/657Štohl

Maturitní okruhy z účetnictví 2009 /P. Štohl, V. Klička

MDT:657
Štohl, Pavel,Maturitní okruhy z účetnictví 2009 /P. Štohl, V. Klička. 235 s. : formuláře ; 30 cmObálkový podnázev: Pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví.
ISBN: 978-80-87237-09-0 :
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Škvorecký, Josef

Signatura: N/908.7/.8Škvorecký

Velká povídka o Americe /Josef Škvorecký

MDT:908.7/.8
Škvorecký, JosefVelká povídka o Americe /Josef Škvorecký. 264 s. : il.
ISBN: 80-7031-576-8

Soros, Tivadar,

Signatura: N/940.3Soros

Robinsoni na Sibiři a nejspravedlivější soud /Tivadar Soros ; z esperantského originálu "Modernaj
robinsonoj en siberia praarbaro" přeložila Jindřiška Drahotová

MDT:940.3
Soros, Tivadar,Robinsoni na Sibiři a nejspravedlivější soud /Tivadar Soros ; z esperantského originálu "Modernaj robinsonoj en siberia praarbaro" přeložila Jindřiška Drahotová. Vydání první102 stran, 1 nečíslovaný složený list obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 22 cmČástečně přeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-87169-60-5

Sklenička Zderazský, Jiří

Signatura: N/908.6Sklenička

Maroko na vlastní kůži, aneb, Co v cestopisech většinou nenajdete /Jiří Sklenička Zderazský

MDT:908.6
Sklenička Zderazský, JiříMaroko na vlastní kůži, aneb, Co v cestopisech většinou nenajdete /Jiří Sklenička Zderazský. První vydání154 stran : ilustrace ; 21 cmChcete trochu nahlédnout do skutečného života v Maroku? Chcete se projít medinou v Casablance nebo navštívit venkovský súk v Allal Behraout? Víte co je casbah a jak vypadá východ slunce nad saharským ergem? Chcete vědět, jak nepříjemný je vítr „cherquí“ nebo jak může být dobrodružná cesta po saharské pistě? Chtěli byste ochutnat typicky marocké jídlo nebo stejk z murény?.
ISBN: 978-80-88088-27-1 :

Saldmann, Frédéric,

Signatura: N/613Saldmann

Sám sobě lékařem :naučte se poslouchat své tělo /Frédéric Saldmann ; z francouzského originálu
Le meilleur médicament, c'est vous! ... přeložila Radka Klimičková

MDT:613
Saldmann, Frédéric,Sám sobě lékařem :naučte se poslouchat své tělo /Frédéric Saldmann ; z francouzského originálu Le meilleur médicament, c'est vous! ... přeložila Radka Klimičková. Vydání první206 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-249-2786-2

Pfeiffer, Kelly

Signatura: N/641.5Z/Pfeifferová

Superpotraviny do všech jídel :rychle, zdravě a lahodně 10 superpotravin pro zdraví vaší rodiny
/Kelly Pfeifferová ; přeložila Eva Fuková

MDT:641.5 Z
Pfeiffer, KellySuperpotraviny do všech jídel :rychle, zdravě a lahodně 10 superpotravin pro zdraví vaší rodiny /Kelly Pfeifferová ; přeložila Eva Fuková. Vydání první176 stran : barevné ilustrace ; 24 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-483-1

Peitz, Beate
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Signatura: N/636.5Peitz

Úspěšný chov slepic /Beate a Leopold Peitz, Wilhelm Bauer ; z německého originálu Hühner in
meinem Garten ... přeložila Helena Kholová, Anna Štorkánová

MDT:636.5
Peitz, BeateÚspěšný chov slepic /Beate a Leopold Peitz, Wilhelm Bauer ; z německého originálu Hühner in meinem Garten ... přeložila Helena Kholová, Anna Štorkánová. 105 stran : ilustrace (převážně barevné), plánky ; 24 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-7433-144-2 :

Orsáková, Štěpánka

Signatura: N/908(437.3)Orsáková

Kudy z nudy /[texty Štěpánka Orsáková, Hana Prouzová]

MDT:908(437.3)
Orsáková, ŠtěpánkaKudy z nudy /[texty Štěpánka Orsáková, Hana Prouzová]. Vyd. 1.144 s. : barev. il., mapy ; 24 cmVydalo nakl. Computer Press pro Českou centrálu cestovního ruchu - CzechTourism.
ISBN: 978-80-251-2418-5

Muzikář, Josef,

Signatura: N/23/28Muzikář

Boží vesmírné dílo, aneb, Kdo jsme, odkud jdeme, kudy a kam /Josef Muzikář

MDT:23/28
Muzikář, Josef,Boží vesmírné dílo, aneb, Kdo jsme, odkud jdeme, kudy a kam /Josef Muzikář. 385 stran ; 22 cm500 výtisků.
ISBN: 978-80-260-9605-4

Michie, David,

Signatura: N/159.96Michie

Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda :průvodce na cestě k vědomému životu /David Michie ; z
anglického originálu Why mindfulness is better than chocolate přeložila Petra Vlčková

MDT:159.96
Michie, David,Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda :průvodce na cestě k vědomému životu /David Michie ; z anglického originálu Why mindfulness is better than chocolate přeložila Petra Vlčková. Vydání první254 stran ; 21 cmZajímá vás, jak můžete praktikováním bdělé pozornosti čelit stresu, zlepšit pracovní výkon, zbavit se bolesti a celkově prohloubit zdraví a pocit životní spokojenosti? V této jedinečné příručce Davida Michieho se dozvíte o skutečné podstatě bdělé pozornosti, o její transformativní síle a opravdových důvodech, proč buddhističtí mniši meditují..
ISBN: 978-80-7370-365-3

Menděl, Jan,

Signatura: N/17/Menděl

Cesta ven ze šíleného světa /Jan Menděl

MDT:17
Menděl, Jan,Cesta ven ze šíleného světa /Jan Menděl. Vydání první223 stran ; 20 cm
ISBN: 978-80-8111-326-0

Martínek, Jiří,

Signatura: N/929Karel IV.

Karel IV. :památná místa tehdy a dnes /Jiří Martínek ; ilustroval Petr Urban

MDT:929.731
Martínek, Jiří,Karel IV. :památná místa tehdy a dnes /Jiří Martínek ; ilustroval Petr Urban. I. vydání99 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; 23 cm
ISBN: 978-80-253-2712-8 :
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Mahler, Zdeněk,

Signatura: N/929Mahler,Z.

...ale nebyla to nuda :poznámky pod čarou života /Zdeněk Mahler

MDT:929 Mahler,Z.
Mahler, Zdeněk,...ale nebyla to nuda :poznámky pod čarou života /Zdeněk Mahler. Vydání první279 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 22 cm
ISBN: 978-80-86631-67-7 :

Levy, Joel

Signatura: N/001.9Levy

Ztracená historie :pátrání po nejproslulejších záhadách světa /Joel Levy

MDT:001.9
Levy, JoelZtracená historie :pátrání po nejproslulejších záhadách světa /Joel Levy. Vyd. 1.316 s. ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7359-176-2

Lenková, Jitka

Signatura: N/001.9Lenková

Tajemná místa Česka :vzrušující putování po lokalitách opředených rouškou tajemství, záhad a
mystérii /Jitka Lenková

MDT:001.9
Lenková, JitkaTajemná místa Česka :vzrušující putování po lokalitách opředených rouškou tajemství, záhad a mystérii /Jitka Lenková. 1. vydání382 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm
ISBN: 978-80-7505-312-1

Langbein, Walter-Jörg,

Signatura: N/001.9Langbein

Dříve, než přišla potopa :o horách bohů a městech duchů, o zdivech Kyklopů, monstrech a
předpotopních ještěrech /Walter-Jörg Langbein ; [z německého originálu ... přeložila Lidia
Běhounková]

MDT:001.9
Langbein, Walter-Jörg,Dříve, než přišla potopa :o horách bohů a městech duchů, o zdivech Kyklopů, monstrech a předpotopních ještěrech /Walter-Jörg Langbein ; [z německého originálu ... přeložila Lidia Běhounková]. Vyd. 1.259 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cmFantastické nálezy dovolují pouze jeden závěr: mimozemšťané navštěvovali zemi již dříve, než přišla potopa světa. A dále – tito cizinci se na zem vrátili....
ISBN: 978-80-205-0603-0

Kupka, Ivan,

Signatura: N/159.95Kupka

Jak úspěšně studovat cizí jazyky /Ivan Kupka ; [přeložila Dagmar Krtičková]

MDT:159.95
Kupka, Ivan,Jak úspěšně studovat cizí jazyky /Ivan Kupka ; [přeložila Dagmar Krtičková]. 1. vyd.154 s. ; 21 cmPřeloženo ze slovenštiny?.
ISBN: 978-80-247-2000-5

Kundra, Ondřej
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Signatura: N/355/359Kundra

Putinovi agenti :jak ruští špioni kradou naše tajemství /Ondřej Kundra

MDT:355/359
Kundra, OndřejPutinovi agenti :jak ruští špioni kradou naše tajemství /Ondřej Kundra. 1. vydání200 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 22 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-265-0455-9

Krahl, Gisela,

Signatura: N/641.5Krahlová

Kuchařka pro dokonalé matky :pro maminky, které chtějí hravě uvařit malým labužníkům a přitom je
zabavit i pobavit /Gisela Krahlová ; [z německého originálu ... přeložila Martina Šimková]

MDT:641.5
Krahl, Gisela,Kuchařka pro dokonalé matky :pro maminky, které chtějí hravě uvařit malým labužníkům a přitom je zabavit i pobavit /Gisela Krahlová ; [z německého originálu ... přeložila Martina Šimková]. 1. vyd.158 s. : il. ; 23 cm
ISBN: 80-00-01227-8 :

Kosatík, Pavel

Signatura: N/929Novotná, J.

Baronka v opeře :život a zpívání Jarmily Novotné /Pavel Kosatík

MDT:929 Novotná, J.
Kosatík, PavelBaronka v opeře :život a zpívání Jarmily Novotné /Pavel Kosatík. První vydání394 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN: 978-80-260-8181-4

Kosačík, Tomáš

Signatura: N/641.5Z/ Kosačík

Břicháč Tom :jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut /autor
Tomáš Kosačík

MDT:641.5 Z
Kosačík, TomášBřicháč Tom :jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut /autor Tomáš Kosačík. Vydání první171 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-260-7860-9

Körnerová, Hana,

Signatura: N/159.95Körnerová

Dotkni se srdce /Hana Körnerová

MDT:821.162.3-1
Körnerová, Hana,Dotkni se srdce /Hana Körnerová. První vydání67 stran ; 16 cmPodnázev na obálce: vesmírná poezie, která léčí duši a uzdravuje.
ISBN: 978-80-254-8203-2

Klímová, Jarmila,

Signatura: N/613Klímová

Proč (a jak) psychosomatika funguje? /Jarmila Klímová, Michaela Fialová

MDT:613
Klímová, Jarmila,Proč (a jak) psychosomatika funguje? /Jarmila Klímová, Michaela Fialová. Vydání první240 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cmNa obálce podnázev: nemoc začíná v hlavě? každý příběh má řešení.
ISBN: 978-80-260-8208-8
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Karelová, Magdalena

Signatura: N/908(437.3)Karelová

Kam za živou vodou /Magdalena Karelová

MDT:908(437.3)
Karelová, MagdalenaKam za živou vodou /Magdalena Karelová. 1. vydání176 stran : barevné ilustrace ; 24 cmObálkový podnázev: léčivé a minerální prameny, zázračné studánky, zapomenuté i věhlasné lázně, duchovní místa.
ISBN: 978-80-264-1010-2

Karásková, Kateřina

Signatura: N/910.4Karásková

Kde ženy vládnou /Kateřina Karásková, Simon Bird

MDT:910.4
Karásková, KateřinaKde ženy vládnou /Kateřina Karásková, Simon Bird. Vydání první391 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cmPoznámky.
ISBN: 978-80-88104-06-3 :

Jonáš, Josef

Signatura: N/615.89Jonáš

Svět přírodních antibiotik :tajné zbraně rostlin : 88 přírodních zdrojů pro zdravý imunitní systém a
prevenci i terapii virových, bakteriálních a plísňových infekcí /Josef Jonáš, Jiří Kuchař

MDT:615.89
Jonáš, JosefSvět přírodních antibiotik :tajné zbraně rostlin : 88 přírodních zdrojů pro zdravý imunitní systém a prevenci i terapii virových, bakteriálních a plísňových infekcí /Josef Jonáš, Jiří Kuchař. 350 s. ; 21 cm
ISBN: 978-80-7281-479-4

Jamali, Naveed

Signatura: N/355/359Jamali

Jak se chytá ruský špion :pravdivý přiběh civilisty, z něhož se stal dvojitý agent /Naveed Jamali a
Ellis Henican ; přeložil Milan Hausner

MDT:355/359
Jamali, NaveedJak se chytá ruský špion :pravdivý přiběh civilisty, z něhož se stal dvojitý agent /Naveed Jamali a Ellis Henican ; přeložil Milan Hausner. Vydání první308 stran ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-5216-2

Hopf, Hans,

Signatura: N/616.053.2Hopf

Když děti často stůňou :psychosomatika pro rodiče /Hans Hopf ; z německého originálu přeložila
Lucie Simonová

MDT:616.053.2
Hopf, Hans,Když děti často stůňou :psychosomatika pro rodiče /Hans Hopf ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová. Vydání první164 stran : ilustrace ; 20 cm
ISBN: 978-80-262-1010-8

Hendl, Jan,
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Signatura: N/31/Hendl

Kvalitativní výzkum :základní teorie, metody a aplikace /Jan Hendl

MDT:31
Hendl, Jan,Kvalitativní výzkum :základní teorie, metody a aplikace /Jan Hendl. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání437 stran : ilustrace ; 22 cmAnglicko-český terminologický slovník.
ISBN: 978-80-262-0982-9

Gros, Louis,

Signatura: N/343Gros

Přežil jsem Buchenwald :moje osobní cesta peklem /Louis Gros, Flint Whitlock ; z anglického
originálu Survivor of Buchenwald: my personal odyssey through hell (Buchenwald trilogy) ...
přeložil Martin Vondrášek

MDT:343
Gros, Louis,Přežil jsem Buchenwald :moje osobní cesta peklem /Louis Gros, Flint Whitlock ; z anglického originálu Survivor of Buchenwald: my personal odyssey through hell (Buchenwald trilogy) ... přeložil Martin Vondrášek. 247 stran : ilustrace, portréty, 1 plán ; 21 cmII. část trilogie.
ISBN: 978-80-247-5440-6

Fabian, Frank,

Signatura: N/930.9Fabian

Největší lži historie, aneb, Jak se falšovaly dějiny /Frank Fabian ; z německého originálu Die größten
Lügen der Geschichte přeložila Pavla Váňová

MDT:930.9
Fabian, Frank,Největší lži historie, aneb, Jak se falšovaly dějiny /Frank Fabian ; z německého originálu Die größten Lügen der Geschichte přeložila Pavla Váňová. Vydání první365 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN: 978-80-87624-29-6

Čeněk, Jiří,

Signatura: N/159.9Čeněk

Interkulturní psychologie :vybrané kapitoly /Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová

MDT:159.9
Čeněk, Jiří,Interkulturní psychologie :vybrané kapitoly /Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová. Vydání 1.312 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN: 978-80-247-5414-7

Bohdalová, Jiřina,

Signatura: N/929Bohdalová,J.

Měla jsem štěstí na lidi /Jiřina Bohdalová, Petr Hora-Hořejš

MDT:929 Bohdalová,J.
Bohdalová, Jiřina,Měla jsem štěstí na lidi /Jiřina Bohdalová, Petr Hora-Hořejš. 252 s. : portréty, faksim. ; 24 cmVydáno ve spolupráci s nakl. Press Servis.
ISBN: 80-903837-0-X

Belofsky, Nathan

Signatura: N/61Belofsky

Podivná medicína :šokující lékařské postupy napříč staletími /Nathan Belofsky ; z anglického
originálu Strange medicine ... přeložil Lumír Mikulka

MDT:61
Belofsky, NathanPodivná medicína :šokující lékařské postupy napříč staletími /Nathan Belofsky ; z anglického originálu Strange medicine ... přeložil Lumír Mikulka. Vydání první206 stran ; 22 cm"Vydáno ve spolupráci s Perigee, imprintem Penguin Publishing Group, divizí Penguin Random House LLC"--Rub titulní stránky.
ISBN: 978-80-7462-930-3
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Bednář, Vojtěch

Signatura: N/159.9Bednář

Jak vyjít se svým šéfem /Vojtěch Bednář

MDT:159.9
Bednář, VojtěchJak vyjít se svým šéfem /Vojtěch Bednář. Vydání 1.152 stran ; 21 cm
ISBN: 978-80-247-5564-9

Bartoň, Josef,

Signatura: N/22Bartoň

Moderní český novozákonní překlad :Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým
překladem /Josef Bartoň

MDT:22
Bartoň, Josef,Moderní český novozákonní překlad :Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem /Josef Bartoň. 228 s. ; 25 cm
ISBN: 978-80-87287-07-1

Baričák, Pavel Hirax,

Signatura: N/159.9Baričák

Slabikář štěstí :sebepoznání, souvislosti, sebeproměna /Pavel "Hirax" Baričák ; [překlad ze
slovenštiny Eva Macháčková]

MDT:159.9
Baričák, Pavel Hirax,Slabikář štěstí :sebepoznání, souvislosti, sebeproměna /Pavel "Hirax" Baričák ; [překlad ze slovenštiny Eva Macháčková]. První vydání304 stran ; 21 cmSlabikář štěstí: 1. Návrat k sobě, 2. Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna 3. Dospělí dětem, děti světu.
ISBN: 978-80-89711-28-4

Signatura: N/159.9Baričák

Slabikář štěstí :návrat k sobě /Pavel "Hirax" Baričák ; [překlad ze slovenštiny Eva Macháčková]

MDT:159.9
Baričák, Pavel Hirax,Slabikář štěstí :návrat k sobě /Pavel "Hirax" Baričák ; [překlad ze slovenštiny Eva Macháčková]. První vydání319 stran ; 21 cmSlabikář štěstí: 1. Návrat k sobě, 2. Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna 3. Dospělí dětem, děti světu.
ISBN: 978-80-89502-77-6

Signatura: N/159.9Baričák

Slabikář štěstí :dospělí dětem, děti světu /Pavel "Hirax" Baričák ; překlad ze slovenského jazyka
Katarína Šlesaríková

MDT:159.9
Baričák, Pavel Hirax,Slabikář štěstí :dospělí dětem, děti světu /Pavel "Hirax" Baričák ; překlad ze slovenského jazyka Katarína Šlesaríková. První vydání367 stran ; 21 cmSlabikář štěstí: 1. Návrat k sobě, 2. Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna 3. Dospělí dětem, děti světu.
ISBN: 978-80-89711-53-6

Ryby a plody moře /

Signatura: N/641.5Z/Ryby

Ryby a plody moře /[fotografie Alena Hrbková ... et al.]

MDT:641.5 Z
Ryby a plody moře /[fotografie Alena Hrbková ... et al.]. Praha :Burda Media 2000,c2011155 stran: barevné ilustrace; 25 cmObsahuje rejstřík.
ISBN: 978-80-87575-00-0

Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou :
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Signatura: N/36Nebojujte

Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou :příručka pro rodiče ...

MDT:36
Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou :příručka pro rodiče ... ^^^svazků ; 21 cmSoučástí podnázvu je označení běžného roku.
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