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100 hradů a zámků

Průvodce po nejvýznamnějších hradech a zámcích jednotlivých regionů České
republiky se stručným přehledem dějin památkového objektu. | Užší výběr z
publikace, která vyšla v r. 2001 (Dvořáček, P.: Hrady a zámky). Liší se rozsahem a
způsobem uspořádání (podle jednotlivých krajů). Text stručný, pouze informativní.
Základní údaje o poštovním a telefonickém spojení, možném způsobu dopravy a
návštěvních hodinách). Nicovaz

1000 otázek a odpovědí :

Publikace poskytuje dětem informace z mnoha oblastí lidského života. | Začíná
vznikem vesmíru, informacemi o živé přírodě na Zemi, odpovídá na otázky z
meteorologie a ekosystémů. V kapitole Věda se zabývá složením hmoty, zdroji
energie, některými otázkami fyziky, chemie a výživy. Oddíl Jak věci fungují tvoří
souhrn zajímavostí z různých oborů. Každý oddíl uzavírá slovníček. Kniha, která si
neklade nároky na systematický výkad, je vhodná pro děti středního, případně
staršího školního věku. U machackm

1000 otázek ze života
zvířat /
11. příručka mladých
svišťů /

Informace, rady, návody a hry věnované počasí a vesmíru. | Y2a5 lieslerk

7. příručka mladých
svišťů /

Ekologicky zaměřený svazek je věnován životu ve městě.

Bylinky naší prabáby

Brožura obsahuje obecné zásady sběru léčivých rostlin a jejich využití.

Charta 77 :

Kniha rekapituluje a připomíná činnost Charty 77.

Cyrill mudřec a Method
mnich :
Dětská encyklopedie Náš
svět /
Domácí první pomoc
dětem :
Evropa králů a císařů :

Encyklopedie. Původní dílo českých historiků. Kromě Evropy obsahuje biografická
hesla věnovaná též vládcům Byzance, Balkánu a Ruska. Doplněno přehledem
vládnoucích dynastií jednotlivých evropských zemí a genealogickými schématy. |
Významní evropští panovníci a panovnické rody od 5. do 20. stol.

Fyzika a chemie pro
každého :

Encyklopedie pro mládež prozkoumává oblasti fyziky a chemie. | Kniha nám odpoví
na mnoho zajímavých otázek, např. jak se letadlo udržuje ve vzduchu, proč je vidět
světlo blesku dříve než zvuk hromu. Publikace je rozdělena do tří částí, u každé
části je uveden obsah otázek, kterými se zabývá. Na konci knihy jsou stručné
životopisy významných fyziků a chemiků a rejstřík. 3.10.1998 VM

Jak překonat starosti a
stres /
Jak se to dělá? /
Lidské tělo /
Mýty staré Mezopotámie : O stvoření a údělu člověka, o podsvětí a posmrtném životě, ale také o kosmogonii i
kosmologii. Mytologické básně Sumerů, Babylóňanů, Asyřanů a Chetitů, obsažené v
tomto svazku, představují nejpůvodnější podobu literární tvořivosti lidstva, jejíž
duchovní dědictví v nejrůznějších transformacích přežívá dodnes. | Výbor z
rozsáhlého sumerského a akkadského písemnictví.
Odkaz J.A. Komenského
- tradice a výzvy české
vzdělanosti Evropě :

Průvodce novou expozicí Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.
Shrnuje dějiny české vzdělanosti a školství v evropském kontextu od středověku po
současnost.

Příroda :
Příručka vynálezce Šikuly Vynálezy, zajímavosti a pokusy vysvětluje vynálezce Šikula populární trojici kačerů.
:
Půjdem tudy :
Rozumíme si se svým
psem :
Štěně
Svět v pohybu /
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Tajemství fyziky /

Obrazová encyklopedie seznamující se základními poznatky z oblasti fyziky. Je
vhodná pro děti od 10 let. | Čím se zabývá mechanika, optika, akustika? Co je to
teplo, magnetismus, gravitace? Jak zní Newtonovy zákony? Na všechny tyto otázky
(a ještě mnoho dalších) lze nalézt odpovědi v této knize. Srozumitelný výklad,
názorné příklady, doprovodné ilustrace i řada zajímavostí pomohou čtenáři snáze
proniknout do tajemného světa fyziky. K3+ ZM

Úloha osobností a
institucí v rozvoji
vzdělanosti v evropském
kontextu :

Sborník abstraktů z konference konané na počest 120. výročí založení Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Umění nestárnout :

Informativní příručka pro seniory, jak zdravým způsobem života oddálit stárnutí a s
ním spojené příznaky i jak předcházet chorobám.

Užitková zahrada :

Informace o zakládání a udržování užitkové zahrady.

Vlastivědný sborník
Kralupska. [Ročník 1,
číslo 1/1994]
Zdravotní tělesná
výchova /
Aichele, Dietmar,

Co tu kvete? :

Alderton, David,

Psi /

Ardley, Neil,

Moje kniha pokusů Světlo /

Argov, Sherry

Proč muži milují potvory a Příručka pro ženy radí, jak uspět v partnerských vztazích a získat si srdce toho
hodným holkám zůstanou pravého. | Vtipný rádce popisuje základní principy, které platí v lásce a partnerství.
oči pro pláč /
Hlavním tématem jsou zde hodné, obětavé ženy, které ač pro své muže dělají první
i poslední, stejně jsou v milostných vztazích nešťastné a bývají svými partnery
opouštěny. Proč muži upřednostňují ve vztazích potvory před světicemi? Na tuto
otázku se snaží autorka nalézt odpověď, ukazuje, v čem všem oddané ženy chybují
a čím muže nudí či dokonce otravují. Snaží podat ženám základní rady, kterak se v
parnerských vztazích chovat, jakým fatálním chybám se vyhnout. Zdůrazňuje, jak je
důležité, aby ženy zůstávaly vždy nezávislé, soběstačné a nezapomínaly žít svůj
vlastní život. Jen tak si jich muži budou vážit a cenit.

Arnold, Nick,

Protivné breberky /

Fakta o jednotlivých druzích z říše hmyzu, červů, členovců, plžů, mlžů apod. jsou
podána přístupnou formou, ale velmi zjednodušeně. Kapitolky jsou doplněny
zábavným znalostním testem. Čtenář se sice doví některé, někdy i zajímavé
informace o jednotlivém druhu živočišné říše, ovšem musí mít pocit, že vše je v
přírodě "odporné, děsivé, slizké, otravné, nechutné a prostě hnusné". Některá fakta
jsou dokonce nepravdivá (např. tvrzení, že slimák je prostě slizký hlemýžď, který
nenosí na zádech domeček). | Příručka s velkou dávkou humoru seznamuje čtenáře
s jednotlivými druhy tzv. "breberek". Tedy s červy, hmyzem, plži, členovci aj.

Arnold, Nick,

Vesmír /

Jsou zde poznámky pro učitele, různé nápady a náměty k řešení otázek
souvisejících s textem, které lze prakticky použít při hodině fyziky. Součástí textu
jsou i stránky vhodné k okopírování, na kterých potom mohou děti samostatně plnit
různé úkoly. | Metodická příručka pro učitele přináší návody pro práci s knihou
"Vesmír, hvězdy a slizcí ufouni" od téhož autora. Měla by doplnit a zpestřit běžnou
výuku.

Augusta, Josef,

Lovci jeskynních
medvědů /

Augusta, Josef,

U pravěkých lovců /

Augusta, Josef,

Z hlubin pravěku :

Augusta, Josef,

Zavátý život :

Augusta, Josef,

Zrození Venuše /

Augusta, Josef,

Ztracený svět :

Beletrizované poznatky o životě pravěkých zvířat.

Auský, Stanislav A.,

Vojska generála Vlasova
v Čechách :

Příslušník průzkumné čety 2.pluku 1.divize Ruské osvobozenecké armády
interpretuje roli "Vlasovců" v květnových údálostech roku 1945 na území Čech. |
Studie se zabývá z vojenského hlediska vznikem a vojenskými aktivitami Ruské
osvobozenecké armády na území bývalého protektorátu.

Aytüre-Scheele, Zülal

Kouzelné origami :

Návody ke zhotovení papírových skládaček s tématikou zvířátek a jiných přírodních
motivů.

Bailey, Jill

Ptáci

Úvod do pozorování a poznávání světa ptáků pro děti.
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Bakan, Joel,

Dětství pod palbou :

Příručka informuje rodiče o rizicích vlivu velkých korporací na život jejich dětí. |
Velké společnosti nejen produkují nadměrné množství věcí, které jsou pro děti
škodlivé, ale navíc ještě vytvářejí "informace", jež podněcují nebo naopak
bagatelizují obavy, aby se lépe prodávaly jejich výrobky a aby ospravedlnily své
praktiky. Tento problém je navíc násoben skutečností, že instituce odpovědné za
přenášení nestranných informací (vláda, medicína, školství) jsou právě těmito
velkými společnostmi silně ovlivňovány. Výsledkem je, že rodiče jsou mylně
informováni a jejich obavy jsou směřovány tak, aby sloužily zájmům velkých
podniků. Text se snaží působit proti tomuto trendu: proti marketingovým metodám,
jejichž cílem je zmanipulovat formující se emoce dětí a vypěstovat u nich nutkavé či
obsedantně konzumní chování. Dále proti zvyšující se spotřebě psychofarmak dětí
nebo proti stále masivnějšímu používání chemikálií, jež posiluje výskyt chronických
zdravotních problémů.

Baker, Robin,

Válka spermií :

Balej, Jan,

Draci z celého světa /

Bark, Jaspre,

Vynálezy Leonarda da
Vinci /

Bartuška, Václav,

Polojasno :

Bauer, Jan,

Tajemné počátky českých Historickými prameny pro české dějiny 8.-10. věku jsou pouze Kosmova a Hájkova
dějin, aneb, Kde jsme se kronika, zmínky v cizích letopisech, archeologické nálezy a etymologie místních i
tady vzali.
osobních jmen. Autor srovnává výklady těchto pramenů k jednotlivým událostem od
knížete Kroka, přes sedm bájných českých knížat (od Nezamysla po Hostivíta) a
nejasnosti Velkomoravské říše po sjednocení českého státu vyvražděním
Slavníkovců roku 995. Autor ponechává čtenáři na posouzení, který výklad je
vědečtější či pravděpodobnější. Obrázky v textu, chronologický přehled událostí,
použitá literatura. | Shrnutí a srovnání interpretací pramenů k záhadným událostem
českých dějin 8.-10. století českými historiky a archeology.

Bauer, Lina

Dobrůtky pro psy /

Baumann, Hans,

Jeskyně velkých lovců /

Baumgarten, Carola

Dětské maškarní kostýmy Příručka radí při zhotovování kostýmů pro dětské slavnosti a pomáhá i s organizací,
/
pohoštěním a líčením.

Baxter, Leon

Kniha o kreslení /

Jednoduché metodické návody pro výuku kreslení předškolních a školních dětí.

Baxter, Leon

Kniha o kreslení /

Jednoduché metodické návody pro výuku kreslení předškolních a školních dětí.

Bedrníček, Pavel,

Vyšehrad :

Populárně-naučný průvodce po historii, památkách a okolí Vyšehradu. | První část
publikace tvoří vyprávění o jedenácti stoletích jednoho z nejvýznamnějších míst naší
historie, druhou část pak procházka současným Vyšehradem. Podrobnosti o
jednotlivých památkách doprovázejí černobílé fotografie. Závěrečná kapitola se
zabývá Vyšehradským hřbitovem včetně Slavína s odkazy na nejvýznamnější
osobnosti, které jsou zde pohřbeny. Zmíněna je i kubistická výstavba na nábřeží pod
Vyšehradem.

Historie zasedání parlamentní komise, vyšetřující příčiny a pozadí 17. listopadu
1989, zachycená v deníku studenta Bartušky. | Nové vydání knihy Polojasno, která
poprvé vyšla v roce 1990 a prodalo se jí téměř čtvrt milionu výtisků. Václav Bartuška
byl tehdy mladý žurnalista, dnes, po dvaceti letech, pracuje pro českou vládu jako
velvyslanec pro energetickou bezpečnost. Deník je psán od 28/11/1989 do 9/5/1990.
Václav Bartuška byl v té době člen parlamentní komise, jejímž úkolem bylo pátrání
po vinících brutálního zásahu policie proti studentům na Národní třídě dne 17.
listopadu 1989. Tato kniha podrobně popisuje období pěti měsíců práce komise.
Autor se nevyhnul konspiračním teoriím a popsal několik variant pozadí 17.
listopadu. Autor sám toto období shrnuje takto: "...Pět měsíců jsem se přehraboval
ve vnitřnostech bývalého režimu, tak dlouho, až mi došlo, že fasády se mění, ale
vnitřnosti zůstávají. Nespal jsem a hledal bůhví co a chodil po všemožných koutech
vyptávat se lidí, kteří lhali, podváděli, mlčeli a dělali ze mě blba. Nedostal jsem za to
ani korunu, ztratil spoustu času, a nejspíš mě teď nakonec vyhodí ze školy, ale
stejně to byla moje životní výhra. Těžko mě potká větší."

Příprava pokrmů pro psy v příručce pro jejich starostlivé majitele. | Příručka určená
těm majitelům psů, kteří neřeší výživu psa granulemi a rodinnými přebytky. V
publikaci se lze inspirovat výrobou pamlsků za odměnu (Líziny polentové
jednohubky, Sandiny oblíbené keksy), pokrmů nazvaných "prostě výborné" (Rýžovotvarohové kostičky, Kajiny banánové hvězdičky) či "pro zvláštní příležitosti"
(špenátové pusinky, obláčky s kokosem a sýrem). Dle autorky jsou pokrmy vhodné
mj. pro svěží dech a čisté zuby nebo pro radost z chroupání.
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Bejček, Vladimír,

Encyklopedie ptáků /

Encyklopedie světové ptačí fauny s barevnými fotografiemi. | Krásná fotografická
encyklopedie představuje nejtypičtější a nejzajímavější zástupce světové ptačí
fauny.Výběr ptáků poskytuje dostatečný přehled o systému ptáků a o jejich
geografickém rozšíření.Jednotlivé kapitoly přinášejí charakteris- tiky ptačích řádů a
příklady jejich zástupců na různých kontinentech a mořích. V textech k fotografiím
jsou,kromě českých a latinských názvů ptáků a označení zoogeografické oblasti
výskytu,informace o způsobu života,hnízdění,tahu,zimovišti i zvláštnostech daného
druhu. OCH = K8b4d 11.10.1999 Selinges

Bejček, Vladimír,

Ptáci :

Berková, Alexandra,

Co teď a co potom? /

Bielfeld, Horst

Všechno o andulkách /

Bilbao, Álvaro,

Dětský mozek vysvětlený
rodičům :

Bílek, Jiří,

Stále tajemné UFO /

Přehledným a populárním způsobem zpracovaná problematika neidentifikovatelných
létajících předmětů.

Bílek, Jiří,

Trojúhelník záhad a
legend /

Kniha analyzuje problematiku bermudského trojúhelníku.

Böhm, Čestmír

Skalničky našich zahrad / Příručka pro zahrádkáře, zahradníky i všechny milovníky květin popisuje založení
skalky a práce ve skalce v jednotlivých ročních obdobích.

Bouchner, Miroslav,

Poznáme je podle stop /

Kniha učí poznávat zvířata i ptáky podle stop, které zanechávají v přírodě.

Bouchner, Miroslav,

Poznáme je podle stop /

Kniha učí poznávat zvířata i ptáky podle stop, které zanechávají v přírodě.

Bouchner, Miroslav,

Ptáci od jara do zimy /

Kniha je vhodná pro mladší zájemce o ornitologii.

Brukner, Josef,

Pojďte s námi za obrazy,
aneb, Malování zvířat /

Obrázky zvířat od různých autorů doplňují text, který je vždy esejem na téma
obrázků; knížka vypovídá o zvířatech i o malování.

Bruns, Susanne,

Co dědeček ještě věděl /

Bruns, Susanne,

Dědeček má opět slovo /

Bruns, Susanne,

Dědeček si věděl rady /

Brusis, Tilman

Skoncujte s chrápáním :

Čakrt, Michal,

Typologie osobnosti :

Manažerská příručka shrnuje základní informace o charakteristice jednotlivých
osobnostních typů.

Chalupný, Vladimír,

Domov jménem
Máslovice :

Historie obce ležící ve Středočeském kraji ve fotografické publikaci.

Chinery, Michael,

Jedovatá zvířata /

Bohatě ilustrovaná publikace o jedovatých zvířatech je určena především dětskému
čtenáři.

Cílek, Roman,

Čeští panovníci a
prezidenti :

Classen, Norbert

Vědění Toltéků :

Clower, Will

Francouzi nedrží dietu :

Cooke, Kaz,

Vzhůru do jináče :

Informace pro nastávající maminky o průběhu těhotenství a porodu. | Kniha
australské spisovatelky, žurnalistky, kreslířky a matky. Chronologický průvodce
těhotenstvím týden po týdnu, od početí do porodu, a prvními dny s miminkem. Deník
těhotenství moderní ženy Hermíny - subjektivně a humorně laděná část, která
popisuje každodenní běžné i zcela neobvyklé situace a úvahy budoucí a později
novopečené maminy.

Cooper, Carol,

Naše dítě v otázkách a
odpovědích /

Příručka je koncipována v podobě odpovědí na nejčastější otázky, které si kladou
rodiče při každodenní péči o dítě. Krmení, oblékání, uspávání, přebalování a nácvik
hygienických návyků, léčení nejčastějších onemocnění, podporování a sledování
správného vývoje, zdokonalování schopností a dovedností i zvládání běžných
rodičovských starostí či obav - to vše naleznou rodiče v této knize. Text je rozčleněn
do devíti barevně rozlišených tematických kapitol a doplněn názornými fotografiemi.
Rychlou a snadnou orientaci v problémových situacích umožní závěrečný věcný
rejstřík s odkazy na příslušné kapitoly. Stručné, přehledné, názorné. | Příručka pro
rodiče přináší základní informace týkající se péče o dítě od jeho narození až do
věku pěti let.

Cooper, Colin

Příručka pro tatínky /

Druhá část knihy je věnována praxi toltéckého učení a světu indiánských
kouzelníků. Jsou zde vylíčeny i různé techniky a cvičení umožňující osobní
zkušenost s toltéckou praxí. | V publikaci jsou konfrontovány a srovnávány indiánské
duchovní nauky s moderními myšlenkami západních humanitních věd.
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Čornej, Petr,

Dějiny českých zemí do
roku 2004 ve zkratce /

Přehledná publikace s informacemi heslovitého charakteru. Knížka je jakýmsi
historickým minimem zachycujícím vývoj českých zemí od pravěku až do r. 2004. |
Velmi stručný přehled českých dějin od nejstarších dob až do počátku 21. století.

Čornej, Petr,

Panovníci českých zemí : Výukové karty s životopisnými medailonky všech českých panovníků a hlav státu počínaje kupcem Sámem a konče Milošem Zemanem.

Daeniken, Erich von

Vzpomínky na
budoucnost.
Nerozluštěné hádanky
minulosti /

Däniken, Erich von,

Po stopách všemocných /

De Botton, Alain,

Náboženství pro ateisty :

Britský ateista a popularizátor filozofie a umění se zabývá těmi aspekty náboženství,
v nichž nalézá koncepty, které se dají uplatnit při řešení problémů současné
sekulární společnosti. | Konkrétně se jedná o oblast mezilidských vztahů, smyslu
života, vzdělání, výtvarného umění a architektury. Příklady bere autor zejména z
křesťanství, ale i z judaismu a buddhismu. Doplněno množstvím fotografií.

Deiser, Rudolf,

Přírodní léčba kočky :

Publikace stručně shrnuje prinicipy obou metod, následuje přehled možných
onemocnění. V jednotlivých kapitolách jsou probrány onemocnění hlavy, orgánů
dýchací soustavy, trávícího traktu, močových cest, kůže, pohybového aparátu, dále
nemoci způsobené parazity a infekční nemoci. Uvedeny jsou příznaky a příčiny
onemocnění a rady, co může chovatel udělat pro zvíře sám a kdy se vydat k
terapeutovi, především však nabízí přehled homeopatických přípravků, které lze
použít k odstranění daného zdravotního problému. | Příručka věnovaná péči o zdraví
koček - zaměřuje se na biologické způsoby léčby, zejména na homeopatii a
Bachovu květovou terapii.

Delevová, Inka,

Papričky a knedle, aneb,
Od malíře na talíře :

Derfl, František

Chvatěruby 1141-2000 /

Dinwiddie, Robert

Stravitelná věda :

Disney, Walt,

2. příručka mladých
svišťů /

Disney, Walt,

4. příručka mladých
svišťů /

Dorazil, Otakar,

Světové dějiny v kostce :

Duffack, J. J.

UFO - poselství z
Atlantidy

Kniha o poselstvích a tajemstvích starých civilizací.

Duffack, J. J.

UFO hrozí z nebes /

Kniha se pokouší ukazovat a řešit problémy, záhady a senzace vznikající kolem
fenomenu UFO.

Dvořáček, Petr,

Městské památkové
rezervace do kapsy /

Ehrman, Bart D.,

Ztracené evangelium
Jidáše Iškariotského :

Eis, Zdeněk

Malá životní klopýtnutí /

Eisenreich, Wilhelm

Nový průvodce přírodouzvířata a rostliny /

Příručka děti seznámí s dějinami sportu, olympijských her a vybraných sportovních
odvětví (např. tenis, atletika, plavání a další).

Rukopis představuje v novém světle Jidáše Iškariotského, nepojímá jej jako zrádce,
ale jako jediného z dvanácti učedníků, který pochopil tajemství Ježíšovy skutečné
existence. - Autor této knihy přistupuje k analýze textu velice důkladně. Je si vědom
všech nebezpečí a úskalí alternativního pohledu na příběh Ježíšovy smrti. Probírá
postupně všechna čtyři evangelia, která byla zařazena do Nového zákona; shledává
jejich podobnost, upozorňuje i na různé odchylky a zejména si všímá postavy Jidáše
v těchto textech. V souvislosti s tím popisuje první křesťany, jejich utrpení a
pronásledování jako vyznavačů nové víry. Zdůrazňuje, že ani ve svých počátcích
nebylo rané křesťanství jednotnou ideologií, což dokládá na vedlejších větvích
hlavního proudu, z nichž se nejvíce prosadili gnostikové. Vysvětluje jejich
alternativmí postoj k evangelijním textům a zároveň ostré odsouzení gnostiků ze
strany prvních církevních otců - z nich autor vyzdvihuje Irenea a jeho útok proti
kacířům - gnostikům (jako první křesťanské herezi). - Jádro rozboru Evangelia
Jidáše tvoří popis znovunalezení tohoto spisu (v kopštině); víc než okolnosti tohoto
nálezu autora zajímá vlastní text spisu a zejména gnostické pojetí Boha, Ježíše,
lidstva a v neposlední řadě i úloha Jidáše samotného. Na závěr jsou připojeny ještě
poznámky k jednotlivým kapitolám a důkladný rejstřík. | Uznávaný americký
religionista rozebírá a vysvětluje v širokých souvislostech text zřejmě gnostického
rukopisu, který byl náhodně objeven v Egyptě počátkem 70. let 20. století.
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Farndon, John,

Počasí

Základní poznatky z meteorologie s jednoduchým textem a množstvím obrázků pro
děti stř. a staršího školního věku.

Fenwick, Elizabeth,

Velká kniha o matce a
dítěti /

Fernández, Eloy
Cusimamani,

Netradiční plodiny pro
diabetiky /

Informace o netradičních plodinách vhodných pro výživu diabetiků. | Publikace je
věnovaná nejen diabetikům, ale i všem zájemcům o zdravou výživu. Tým autorů
seznamuje čtenáře se čtyřmi netradičními plodinami (jakon, topinambur, čekanka,
stevie) vhodnými pro diabetickou dietu, s jejich původem, technologií pěstování a
využitím. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi a recepty na přípravu chutných
a zdravých pokrmů.

Fiala, Bohumír,

Mamuti táhnou do bažin :

Vyprávění o lovecké tlupě, která žila v pravěké době, kdy začali vymírat mamuti.

Fiebag, Johannes,

UFO - únosy lidí :

Fogle, Bruce,

Jak pečovat o psa /

Fogle, Bruce,

Německý ovčák =

Fokt, Michael,

Ještěr :

Frančeová, Eva

Co je vlastně asistenční
pes? :

Frančeová-Abrahamová,
Eva,

Deník mého syna :

Problematika mentálně postiženého dítěte: autentický příběh ve formě fiktivního
deníku spolu s názory odborníků a důležitými kontakty. Informační publikace.

Frank, Stanislav,

Akvaristika

Nejmodernější poznatky z oboru chovu akvarijních rybek.

Gans, Heinz K.

Konzervujeme po celý rok Podrobné pracovní postupy k zavařování, nakládání, sušení, mléčnému kvašení,
:
uzení i zamrazování. | Výčet konzervačních metod použitelných v běžné
domácnosti. Příručka.

Garfield, Robert

Mužský kód :

V minulosti se muži řídili tím, co autor nazývá mužským kódem - pevným souborem
vodítek a norem, které vedly muže ke stoicismu, tichosti a síle. | Změny mužské role
v posledních desetiletích vyvíjejí na muže tlak, aby přestali své emoce skrývat.
Zkušený psychoterapeut zkoumá jedinečné výzvy, jimž dnešní muži čelí, vybízí je k
opuštění mužského kódu a rozvíjení mužství, které slučuje tradiční mužské
vlastnosti s dovednostmi emoční intimity. Ve svých "laboratořích přátelství" vybízí
muže, aby s ostatními muži vytvořili pouto založené na čtyřech pravidlech kontaktu, komunikaci, závazku a spolupráci - jako základu smysluplných vztahů.
Vychází ze skutečných příběhů i výzkumných poznatků a ukazuje, že důvěrné
přátelství může být základem pro budování a udržení hlubokých vztahů se všemi
blízkými, včetně partnerek, dětí a rodičů, a umožňuje mužům vést šťastnější a
zdravější život. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Gato,

Domácí výrobky z
léčivých rostlin /

Je zde detailně a prakticky popsáno vše, co se týká výrobků z bylin - od sběru,
sušení a skladování po výrobu sirupů, mastí, tinktur i složitějších věcí, jako jsou
balzámy, octy či vína. Autor jednoduše objasňuje staré bylinářské postupy a přidává
svá vlastní vylepšení. Přitom klade důraz na zpracování v domácích podmínkách,
radí jak dosáhnout maximální účinnosti bylinných přípravků a jak se vyhnout všem
konzervantům a chemickým přísadám. V knize je velké množství receptů, jak si
pomocí domácí bylinné lékárny uchovat zdraví a zbavit se zdravotních potíží.
Encyklopedie pro každého, kdo chce bylinkařit, a zatím neví, jak na to.
Nakladatelská anotace. | Kniha je praktickým a inspirujícím pomocníkem pro
všechny, kteří chtějí bylinkařit a sami si doma zpracovávat byliny a léčivé plody.

Gaulle, Charles de,

Válečné paměti 19401944 /

Paměti franc. státníka a politika jsou zasvěceným rozborem mezinárodní situace a
politiky Francie.

Gemmell, David M.

Homeopatický domácí
lékař /

Gibbons, Ann

První lidé :

Praktické rady, které jsou potřebné při výchově, hygieně, výcviku a výživě psa.

Jednoduchý text i názorné barevné fotografie jistě zaujmou mladého chovatele a
poradí mu v zacházení s těmito pozoruhodnými a v domácnosti ne právě obvyklými
živočichy. 9.4.98 brunovaj | Základní rady pro výběr a chov ještěrů, zřízení terária,
krmení, zimování i případnou nemoc jsou určeny především dětem.

Ann Gibbonsová, která už více než deset let píše o evoluci člověka pro časopis
Science, je autorkou čtivé a dynamické knihy o hledání „spojovacího článku“ mezi
lidoopy a lidmi. Přední mezinárodní týmy složené z nejlepších paleoantropologů
pátrají v africké poušti po pozůstatcích nejstarších hominidů. Kdo z nich uspěje?
Kniha První lidé nabízí pohled do terénu, ale přináší i osobní příběhy „lovců
zkamenělin“, jejichž vysoké vědecké ambice a vzájemná rivalita je ženou k dalším a
dalším novým objevům. Nakladatelská anotace. | Čtivá a dynamická kniha o hledání
„spojovacího článku“ mezi lidoopy a lidmi. Přední mezinárodní týmy složené z
nejlepších paleoantropologů pátrají v africké poušti po pozůstatcích nejstarších
hominidů.
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Golovkin, Boris Nikolajevič

Rozkvetlá zahrada.

Goodyer, Paula

Drogy + teenager /

Kniha australské novinářky je věnována nebezpečí užívání drog u mládeže a je
určena především rodičům. | Rodiče v knize najdou nápady a rady, jak dětem
poskytovat správné informace o drogách a alkoholu. Kniha jim pomůže vidět drogy v
širších souvislostech a pochopit, z jakých důvodů vlastně mladí lidé drogy berou.
Zajímavé jsou i nápady, jak posílit vztahy mezi rodiči a dětmi a jak zlepšit
vzájemnou komunikaci. Důležité jsou i základní informace a fakta o drogách,
alkoholu a cigaretách, které pomohou rodičům při rozhovorech s dětmi. Kniha je
jednoduchá, dobře srozumitelná a čtivá. Je doplněna slovníčkem a adresářem
pracovišť, která se zabývají drogovou problematikou. 19.11.2001 Selinges OCH =
P2b1

Grimm, Hannelore

Kotě v domě :

15.6.98 brunovaj | Údaje potřebné k správnému výběru, chovu a ošetřování kotěte
platí samozřejmě i pro dospělé kočky.

Grunert, Peter

Jablečný ocet, aneb, Jak
zhubnout 5 kg za 4
týdny /

Haberer, Martin

Skalky a květinové zídky / Praktická příručka přináší rady pro založení skalek a květinových zídek, pracovní
postupy krok za krokem, výběr rostlin.

Hainstock, Elizabeth G.

Metoda Montessori a jak
ji učit doma :

Metodická příručka pro rodiče i učitele k výuce matematiky a jazyků dětí mladšího
školního věku. Metodou Montessori by dítě mělo spolehlivě zvládnout uvedené
předměty, pochopit co, jak a proč vše dělá a naučit se pracovat samo. Je to metoda,
která sleduje zájem, věk a schopnosti školáka. U výuky matematiky začíná
jednoduchým počítáním a končí složitějším dělením a násobením zlomků. U jazyků
používá slovních her k procvičování jednotného a množného čísla, slovních druhů a
slovní zásoby. Publikace navazuje na knihu Učební metoda Montessori doma: Pro
předškolní děti. 14.6.1999 - Ondrackv N1b1 | Popis jedné z alternativních metod
vyučování matematiky a jazyků pro děti ve věku od šesti do deseti let.

Hainstock, Elizabeth G.

Metoda Montessori a jak
ji učit doma :

Autorka se věnuje jejímu uplatnění v předškolním věku a nabízí praktická cvičení v
oblastech běžného života, senzoriky, čtení, psaní a aritmetiky včetně návodu na
výrobu pomůcek. Kniha je pro čtenáře neocenitelnou inspirací na cestě k rozvoji
předškolních dětí. Nakladatelská anotace. Kráceno. | Světově uznávaná metoda
vzdělávání založená na porozumění dítěti dostupná také všem rodičům.

Hájek, Václav,

Upravujeme zahradu.

Základní informace pro budování a úpravu drobných zahradních staveb svépomocí.

Halada, Jan

Lexikon české šlechty :

Harant, Miloš

Pěstujeme bobuloviny /

Zahrádkářská příručka obsahuje návod k pěstování rybízu, angreštu, maliníku a
ostružiníku. Pojednává o různých odrůdách bobulovin, o jejich pozadavcích na půdu
a prostředí, o přípravě půdy před výsadbou a o vlastním vysazování keřů. Radí při
provádění řezu, při obdělávání a hnojení půdy, zmiňuje se o ekonomických
aspektech pěstování drobného ovoce, o ochraně proti chorobám a škůdcům a uvádí
kalendář nejdůležitějších prací ve výsadbě rybízu, angreštu, maliníku a ostružiníku.

Hartl, Karel,

Výcvik psa :

Kynologická publikace, která má poučit "nezasvěcené", seznamuje se základy
anatomie a fyziologie psa, s teorií, metodikou a organizací jeho výcviku. Poskytuje
rady k výchově štěněte a podrobněji rozvíjí postup všeobecného i speciálního
výcviku, zmiňuje se o ustájení a ošetřování psů a zaznamenává jejich nejdůležitější
choroby, první pomoc při nich a jejich léčení. V závěru svazku, opatřeného
instruktážními náčrtky a plemen psů a povelů a zkušební řády.

Havel, Václav,

Letní přemítání

Kniha zamyšlení o našich problémech a možnostech jejich vyřešení v blízké i
vzdálenější budoucnosti.

Hawking, S. W.

Černé díry a budoucnost
vesmíru /

Henderson, Carolyn

Jízda na koni /

Herman, Marek,

Jsi tam, brácho? /

Kniha je souborem rozhovorů a debat autorů na téma výchovy malých dětí a
rodinných vztahů.

Hesel, Lynn

Aportování :

Má váš pes rád lov? Honí se rád za balonkem, ale nikdy vám ho nepřinese? Dělá si
na procházkách, co chce? Pak jsou pro vás aportovací hry to pravé! Aportování
představuje skvělou kombinaci zábavy a výchovy, dá se začlenit do kterékoli
procházky. Dozvíte se, co jsou dummies, jaké jsou jejich druhy, jaké skvělé hry se s
nimi dají hrát a jejich základní pravidla. Zjistíte, jak psa motivovat i kdy odměňovat.
Uvidíte, jak krásně se dá hrát v terénu a spolupracovat i s dalšími psy (a jejich
majiteli). Zjistíte podrobné informace i o nejobtížnější "práci nosem" - dohledávce. V
této knize naleznete široké spektrum témat – od házení balonku po „vysokou školu“
hledání a aportování. Procházky budou pro vašeho psa i pro vás zábavnější!
Nakladatelská anotace. Kráceno. | Příručka aportování pro chovatele psů.
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Hesemann, Michael

Poselství z vesmíru :

Kniha podrobně zpracovává problematiku existence tajemných kruhů a piktogramů,
označujících místa přistání a kontaktu UFO s pozemskou civilizací.

Hesemann, Michael

Poselství z vesmíru :

Kniha podrobně zpracovává problematiku existence tajemných kruhů a piktogramů,
označujících místa přistání a kontaktu UFO s pozemskou civilizací.

Hesemann, Michael

Tajná věc UFO :

Hesemann, Michael

UFO: Kontakty /

Hesemann, Michael,

UFO: Důkazy :

Heßmann-Kosaris, Anita

Žít podle počasí /

Hessayon, D. G.

Květiny v zahradě /

Hodgkinson, Tom,

Líný rodič :

Holdas, Sándor

Rychlý, rychlejší,
nejrychlejší /

Holl, Patricia

Jaká známe povolání :

Homolová, Andrea

Všechno o dvanácti
znameních /

Honzák, Radkin,

Strach, tréma, úzkost a
jak je zvládat /

Hora, Luděk

Památné stromy
Kladenska /

Hora-Hořejš, Petr,

Toulky českou minulostí.

Horan, Peter,

Vaříme dětem chutně a
zdravě :

Horyna, Mojmír,

Kostel sv. Klimenta Odolena Voda /

Brožura pojednává o vzniku a historii kostela, jeho zařízení a výzdobě. Těžištěm
ikonografické výzdoby jsou nástěnné malby a ikonografie oltářů.

Hrdlička, Michal,

Krize středního věku /

Období, kdy se růst mění ve stárnutí, zahrnuje zhruba pětatřicátý až padesátý rok.
Autoři - psychiatři a psycholog - pojali problematiku obsáhle: věnují se projevům
krize středního věku v české společnosti a psychologii tohoto vývojového období.
Následuje exkurz do české a světové literatury a zajímavá zamyšlení nad několika
romány na dané téma. Nechybí ani konkrétní příběhy postižených jedinců z
psychoterapeutické ambulance. Text pokračuje oddílem věnovaným filozofům a
psychiatrům zabývajících se teorií životních období a kapitolou seznamující s
nejvýznamnějšími psychoterapeutickými směry. Publikaci uzavírají praktické rady,
jak čelit projevům krize a vybrané citáty. | Populárně-naučná publikace popisuje
fyzické i psychické změny, ke kterým dochází v období od 35 do 50 let života, spolu
s návodem, jak se s nimi vypořádat, či jak jim čelit.

Hüsemann, Lena

Kočka :

Jabłońska, Anna

Kouzelné barvy :

Kniha obsahuje zajímavé nápady a popis různých výtvarných technik a je určena
pro malé výtvarníky. | Publikace je barevně krásně vybavena a podrobně popisuje
různé výtvarné techniky: např. malování barvami, tampony, techniku průsvitných
obrázků, malování voskem a barvou, techniku kapajících barev, vyškrábávánky,
techniku smývaných obrázků, malované vitráže, vystřihování, skládanek, koláže,
vytváření obrázků z příze, tvoření obrázků vysypáváním, techniku mozaiky, tvoření
razítek z listů, z brambor, z plastelíny. 28. 11. 1997 KM

Jakovlev, Aleksandr
Nikolajevič,

Rusko plné křížů :

Otřesné svědectví o tragických stránkách sovětských dějin dvacátého století.
Jednotlivé kapitoly se zabývají politickou perzekucí různých skupin obyvatel (dětí
"zrádců vlasti", rolníků, příslušníků inteligence, pravoslavné církve, válečných
zajatců, Židů). Popis nemilosrdných metod bolševické moci, která likvidovala
všechny své skutečné i potenciální odpůrce. Autentičnost výpovědi umocňují
rozsáhlé citace z dobových dokumentů. Autor - bývalý vysoký stranický funkcionář,
vyloučený roku 1991 z komunistické strany - je považován za jednu z vůdčích
osobností perestrojky a otce glasnosti. Jedenáct let působil v čele komise pro
rehabilitaci obětí politických represí sovětského režimu. | Publikace dokumentuje
zločiny a zvůli komunistického režimu v Sovětském svazu. Mapuje období od
bolševické revoluce po začátek reforem v osmdesátých letech 20. století.

Janáček, Josef,

Rudolf II. a jeho doba /

Bohatě ilustrovaná knížka pro děti přináší stručnou charakteristiku 250 povolání. |
Kniha je rozdělena do čtrnácti kapitol - prostředí. Každá kapitola začíná obrázkovou
dvoustránkou konkrétního prostředí s vyznačením typických povolání. Dále už
následují informace o jednotlivých povoláních doplněné spoustou ilustrací, fotografií,
komiksů, zajímavostí a souvislostí. V úvodu knihy najdeme rejstřík povolání.

Kniha se zabývá chorobnými stavy úzkosti, trémy, nervozity, strachu a obav z
nejrůznějších problémů a léčbou těchto stavů.

Poutavě napsaná historie českých zemí od konce 12. století do nástupu Habsburků.
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Jonáš, Josef,

Akné :

Další kniha z Jonášovy knižnice zdraví je věnována akné - kožnímu onemocnění
typickému hlavně pro období dospívání.Jednotlivé kapitoly v první části popisují
stavbu a funkci kůže,objasňují příčiny,projevy a formy akné,ukazují souvislosti s
dalšími chorobami,stravou i způsobem života.Druhá část je věnována léčbě akné především přírodními léčebnými prostředky a metodami. 12.10.1998 Selinges |
Základní informace o akné a o jeho přírodní léčbě.

Jordánová, Zdeňka,

Cesta staletími /

Příběhy podporující osobní rozvoj od autorky, která se věnuje především kineziologii
(metoda alternativní medicíny). | Různé příběhy o sebepoznávání vypráví autorka a
pořadatelka přednášek a seminářů osobního rozvoje. Autorka učí vesmírným
zákonitostem a apeluje na čtenáře: "Spojte zkušenosti své duše! Je čas! Poznejte
tajemství svého života, setkejte se sami se sebou. Je fantastické stát před obrazem
vlastní duše, který v nás žil po staletí." Autorka při své práci vychází hlavně z
kineziologie a metody One Brain.

Kaminoff, Leslie,

Jóga - anatomie :

Autor představuje některé detaily z anatomie, které považuje za klíčové a hodnotné
pro příznivce jógy. | Názorná ilustrovaná publikace určená jak zájemcům o cvičení
jógy, tak instruktorům a lektorům. Laické veřejnosti přiblíží význam jógy a její
blahodárné působení na svalové skupiny, instruktorům pomůže v jejich práci: kniha
představuje jednotlivé pozice - ásany - a jejich vliv na svaly, zapojené při provádění
daných cviků, s přesnými popisy svalů přímo v ilustraci a srozumitelným slovním
vysvětlením. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Kampwerth, Karin

Nejlepší ve třídě za 4
týdny /

Tato publikace pro teenagery obsahuje rady, jak zvládnout co nejefektivněji učení s
ohledem na různé typy osobnosti žáka. Jak se učit s pomocí vytváření
myšlenkových map, jakou zvolit strategii a co na to všechno naše vnitřní hodiny.
Čím zvýšíme naši schopnost koncentrace i jak je důležité správně relaxovat.
Součástí knihy je i několik testů a jako bonus se možná bude hodit i hitparáda
taháků, případně pár tipů SOS, či nejlepších výmluv. | Vtipná příručka předkládá
návod, jak získat ve škole dobré známky s minimem námahy, využít svých silných
stránek a zvolit správnou učební strategii.

Kaplan, Karel,

Pravda o Československu
1945-1948

Keudel, Helmut,

Nemoci dětského věku /

Kholová, Helena,

Vyprávění o kočkách /

Kingsbury, Noel

25 výsadbových plánů
pro vaši zahradu :

Kirschner, Josef,

Trénink pro partnerský
život /

Kirsta, Alix

Kniha o překonávání
stresu :

Klausnitzer, J. E.

IQ test pro každého /

Kniha je určena každému, kdo si chce sám změřit svůj inteligenční kvocient.

Knauerová, Marta

Atlas bylin /

Rostliny jsou v publikaci uspořádány podle barvy květů a následně abecedně. Každé
heslo obsahuje informace o podobě listů, květů a plodů. Přináší též stručnou
charakteristiku byliny, údaje o jejím výskytu a využití. Text doprovází barevné
fotografie celkového vzhledu rostliny i jednotlivých detailů. | Stručný průvodce
vybranými druhy rostlin, které se běžně vyskytují v naší přírodě od jara do podzimu.

Kolar, Kurt,

Andulky /

Nezbytné informace o chovu a rady, jak se o ptáky starat,krmit je a napájet, jak jim
vybavit klec,jak je naučit mluvit,jak se starat o mláďata,jak pečovat o nemocné
andulky atd. Jsou uvedeny i informace o vzhledu andulek a o jejich barevných
mutacích. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi a obrázky. 20.3.2000 Selinges
OCH = Z4c | Příručka pro začínající i pokročilejší chovatele obsahuje stručné,
srozumitelné a praktické rady.

Kopecká, Zuzana,

Dětská kuchařka /

Kniha je rozdělena do čtyř skupin podle obtížnosti (pro mrňousky, to zvládneš sám,
asi s maminkou, s maminkou) od nejjednodušších, které zvládnou malí kuchaři
sami, až po náročné, kde budou potřebovat pomoc dospělé osoby. Jednotlivé
skupiny jsou rozlišeny i barevně. Text je psán srozumitelně a s humorem, postup je
vysvětlen krok za krokem. | Kniha jednoduchých a nápaditých kuchařských receptů
z dostupných surovin pro děti.

Kopecký, Josef

Nástin historie obce
Postřižín :

Košanová, Marcela,

Kuchařka pro čarodějky,
aneb, Jak vyčarovat
domácí štěstí /

Základní pravidla úspěšného partnerského soužití. Autor vychází z předpokladu, že
zárukou dobrých vztahů je vyrovnaný, zodpovědný a tolerantní jedinec.

Kniha populární "čarodějky" spojuje kuchařské recepty s využitím bylinkářských a
"magických" znalostí a příběhy žen, kterým čarování v kuchyni pomohlo vyřešit
životní situaci.
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Kremer, Bruno P.,

Stromy :

Botanický atlas podává podrobný popis původních i v Evropě zdomácnělých stromů
včetně importovaných a kultivovaných druhů. Každý stromový druh je představen
celostránkovým textem, který obsahuje stručný výklad morfologie, anatomické
stavby a fyziologických vlastností stromů. Ke každému druhu jsou přiřazeny výstižné
barevné fotografie a názorné kresby. 27.6.2003 denisovt K7b2 | Přehled více než
sto třiceti druhů stromů, s nimiž se lze setkat v současné Evropě.

Kričfalušijová, Alena

Historie techniky :

Kukal, Zdeněk,

Záhada bermudského
trojúhelníku

Lambert, David,

Dětský atlas zvířat :

Langley, Andrew,

Velká kniha otázek a
odpovědí :

Lenková, Jitka,

Záhadné vynálezy
minulosti :

Ling, Mary

Ryby /

Livoti, Carol

Vagina :

Lukeš, Zdeněk,

Stavby a architekti /

Knížka obsahuje texty, které Zdeněk Lukeš uveřejnil v sobotních kulturních
přílohách deníku Lidové noviny v rozmezí let 2009-2012. Představuje v nich
mimořádná, ale někdy přehlížená díla moderní architektury - od secesních staveb po
ukázky ryze současného stavitelství. Jedná se např. o veřejné budovy, vily, ukázky
industriální architektury, ale i o drobná architektonická dílka. Převažují stavby z
Prahy, zahrnuty jsou ale i realizace z dalších českých a moravských měst. - Druhou
část knihy tvoří stručné životopisné medailony architektů, kteří v českých zemích
zanechali výraznou stopu v oblasti moderní architektonické tvorby (každý portrét v
rozsahu asi tří stran). Text doprovází černobílé fotografie. | Zajímavé stavby, které
vznikly na našem území od konce 19. století do současnosti, doplněné portréty
pozoruhodných osobností české moderní architektury. Výběr z článků předního
historika architektury.

Lukešová, Milena,

Jak to chodí na světě :

Malá Annamaria popisuje svými slovy svět kolem sebe. Encyklopedie vhodná pro
děti od pěti let. | V knížce se dočteme o tom, jak vnímá svět malá školačka. S čím si
spojuje jaro, léto, podzim nebo zimu? Jak vidí svoji maminku a tátu? Jaká je její
představa o Slunci, Zemi, planetách? Co je to vůně, radost, čas? Seznámí nás s
některými zvířátky a osobami ze svého okolí a mnoha dalšími věcmi i abstraktními
pojmy. Text je doprovázen ilustracemi Denisy Wagnerové. Nejedná se o klasickou
encyklopedii. Jde spíše o hraní si se slovy, s představami, s fantazií. A2 ZM

Matějček, Zdeněk,

Rodičům na nejhezčí
cestu /

Mates, Vladimír,

Jména tajemství
zbavená, aneb, Příjmení
pod mikroskopem /

Matoušek, Miroslav

První rok dítěte /

Maurois, André

Dějiny Anglie doplněné o
novější období Michelem
Mohrtem /

Mazák, Vratislav,

Pravěký člověk /

Přehled vývoje od prvních primátů až po rod Homo, doplněný jejich zobrazením na
barevných ilustracích.

McVicar, Jekka

Vaříme s bylinkami /

Výběr 50 aromatických bylinek a jejich použití v kuchyni. Každé bylince je věnována
jedna kapitola, kde je vysvětlen způsob jejího pěstování a návody pro kuchyňskou
úpravu, včetně receptů.

Mérimée, Prosper,

Kronika vlády Karla IX. a
vybrané novely /

Mičánková, Marie

Rostliny v léčbě, kuchyni
a kosmetice /

Zajímavosti ze světa mořských ryb.

Etymologické výklady méně častých českých příjmení. | Třetí díl slovníku českých
příjmení vychází z dotazů čtenářů k předešlým dvěma svazkům. Příjmení jsou
tentokrát abecedně řazena do tří oddílů: jména všech našich prezidentů, příjmení
kuriózní a příjmení hanlivá, hanebná a "hambatá". Vedle vysvětlení původu jmen
československých prezidentů tu čtenář najde vysvětlení jmen jako např. Antl, Kodet,
Kodeš, Šebrle, Viewegh i Holomek, Jebavý, Šourek či Urválek. - Jmenný rejstřík.
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Mitchell, Allison

Příručka pro zoufalé
matky /

Která z matek není naprosto šokována tím, jak málo času má k dispozici? A navíc i
tím, jak se den rozplývá vinou nároků ostatních? Časový deficit žen starajících se o
děti, domácnost, zaměstnání s pocitem, že nežijí vlastní život, je společný matkám
dětí jakéhokoliv věku po celém světě. Autorka uvádí použitelné návody k
úspěšnému plánování, volbě priority úkolů, systematičnosti a umění odmítnout
vedoucí ke splnění žádoucích cílů a zachování duševní rovnováhy. Přináší výčet
"smrtelných hříchů" v organizování času: netrpělivost, pocit viny, žádné hranice,
špatné vyjadřování, nenasytnost, jednostrannost a nesoustředěnost. V textu lze
nalézt vtipné nápady pro spoustu příležitostí a ani není třeba vyplňovat doporučené
tabulky. | Praktické rady k efektivní organizaci práce pro ženy-matky: jak nebýt
otrokyní času.

Moosbrugger, Guido,

UFO :

Moosbrugger, Guido,

UFO :

Morris, Desmond,

Nahá opice :

V tomto světovém bestselleru vykládá výtečný britský zoolog o člověku ve spojitosti
se zvířecí říší a nachází zde zdroje a zárodky jeho dosavadních reakcí a
mechanismů chování, neboť se soustředuje "na ony aspekty našehoživota, které
mají zřejmou obdobu u jiných druhů zvířat". Všímá si původu lidské bytosti ("nahé
opice") a sleduje ji v oblasti pohlaví, výchovy, zkoumání, agrese, výživy a potřeby
upravovat zevnějšek i celou konstituci; pozorujetaké její vztah k ostatním
živočichům. Kniha je výzvou k tomu, aby si lidé hlouběji uvědomili svou
sounáležitost s přírodou.

Morris, Desmond,

Psi :

Encyklopedie shrnuje informace o více než tisícovce psích plemen, o vzniku, historii,
podobě, vlastnostech.

Nardo, Pierrette

Bylinky našich babiček /

Přehled léčivých rostlin, pokyny pro pěstování, léčivé vlastnosti, využití v kuchyni, v
péči o pleť a tělo, při léčbě běžných zdravotních problémů.

Neubauer, Štěpán

Léčivé rostliny :

Odent, Michel,

Láska jako věda /

Francouzský chirurg a porodník, zastánce tzv. přirozeného, demedikalizovaného
porodu, se snaží odhalit kořeny schopnosti milovat. Lásku považuje za nezbytnou
podmínku individuálního i globálního přežití v 21. století, prostředek pro
znovunalezení úcty k Matce Zemi. Vývoj lidské civilizace a kultury s sebou přinesl
také rozvoj agresivity, problémy se sexualitou... a autor pátrá po příčinách těchto
potíží. Shledává je v samotných počátcích zrození života, ve způsobu vedení
porodů. Při porodu totiž většinou dochází k narušování přirozených fyziologických
procesů nepřirozenými vnějšími zásahy - ať už se jedná o rituály v nejrůznějších
kulturách, anebo o praxi "moderního" porodnictví, kdy je po porodu dítě matce
odejmuto, používají se během porodu opiáty, epidurál apod. To vše má negativní
dopad na fyziologické procesy, které již v těchto okamžicích rozhodují o budoucnosti
novorozence. Například o jeho schopnosti milovat, anebo také o jeho sklonech k
agresivitě, jak dokládají výsledky etologických i dalších výzkumů. Autor rozebírá
fyziologii porodu, význam hormonů, především oxytocinu - tzv. hormonu lásky,
altruismu a zároveň jednoho z nejdůležitějších hormonů produkovaných během
porodu a kojení. Prosazuje znovuobjevení fyziologického porodu, který je v souladu
s přirozeností. Vidí v něm prostředek k znovuoživení schopnosti milovat, což umožní
zlepšit celkový stav naší planety. Chceme-li napravit globální ekologickou situaci,
musíme začít již na samém počátku - u porodu, který nám dává základy pro budoucí
život. 18.5.2001 Sára | Netradiční pohled na fyziologii lásky, kdy za rozhodující
moment je považován prvotní kontakt mezi matkou a novorozencem.

Parsons, Alexandra,

Jedovatí živočichové /

Kniha plná fotografií a obrázků, vysvětluje různé zajímavosti o jedovatých zvířatech.

Pavličová, Šárka,

Skřítkovy úkoly /

Pecinovský, Josef,

Začínáme s počítačem /

Přívětivě a srozumitelně napsaná příručka pro úplné "počítačové analfabety".

Pernes, Jiří,

České dějiny v datech /

Chronologický výčet nejdůležitějších událostí ve vývoji Čech, Moravy a Slezska od
pravěku do konce roku 2002. | Oblast politiky doplňují události vědy, kultury,
techniky a náboženství, je zmíněna i česká emigrace a historický vývoj
národnostních menšin. Je podchycena i situace po rozdělení Československa a
politické změny posledního desetiletí. Chronologicky řazená data doplňují nejen
krátké úvodní texty k jenotlivým obdobím, ale i závěrečné přehledy, tabulky a
jmenný rejstřík. Ilustrační a mapový doprovod je zcela pominut. D2+
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Pfister, Patrizia,

Odkyselení těla, aneb,
Pokyny k vyplavení přebytečných kyselin z těla, které odstraní zdravotní problémy a
Dokonalý pramen mládí a chronické potíže. | Rovnováha kyselých a zásaditých látek v těle předchází
štíhlosti v 10 krocích :
zdravotním potížím, zejména civilizačním nemocem, jako jsou nadváha, celulitida,
hyperaktivita či atopický ekzém, a je předpokladem zdravého a dlouhého života. Po
vyplavení škodlivých látek z těla potíže zmizí samy od sebe. Autorka představuje v
10 krocích podrobné pokyny k odkyselení. Dále nabízí program stravování na čtyři
týdny, který podpoří odkyselovací kúru. Jedná se o převážně zásaditou stravu, která
podporuje odstraňování jedovatých látek z organismu.

Piers, Helen,

Králík :

Rady pro chov králíka coby čtyřnohého kamaráda jsou určeny především dětem. |
Stručné, názornými fotografiemi ilustrované rady se týkají výběru zvířátka, přípravy
kotce, krmení, zacházení s králíkem vč. čistění a péče v nemoci. Malý rejstřík
usnadňuje orientaci. Z3b7 JB

Pikora, Vladimír,

Nahá pravda, aneb, Co
nám neřekli o našich
penězích a budoucnosti /

Musíme vstoupit do druhého pilíře penzijního systému, pokud chceme v důchodu
přežít? Je nutné přijmout podpůrné balíčky, aby ekonomika rostla? Opravdu se
zadlužení státu zlepšilo? Autoři pokládají řadu otázek z oblastí, o kterých běžný
občan navzdory mediálnímu zpravodajství mnoho neví, případně takové, jež
považuje za nezpochybnitelná fakta. Dosáhneme pomocí peněz a spotřeby
opravdového štěstí? Jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry a další půjčky vhodnými
partnery pro život? Je případné pořizovat si "bezrizikové" životní pojištění? Autoři
tvrdí: "Touha po neustálém hospodářském růstu, po permanentně rostoucí spotřebě,
je honba za přeludem. Jsme nesvobodní, protože sami sobě vytváříme umělé
mantinely. Je třeba si říci, zda je opravdu chceme." Ekonomové v krátkých glosách
popisují současnou, z jejich pohledu absurdní situaci a nabádají ke změně přístupu
a myšlení každého z nás. | Trvalý ekonomický růst jako nutnost k přežití civilizace
nebo možnost k omezení svobody jednotlivce? Eseje českých ekonomů.

Pikora, Vladimír,

Všechno je jinak, aneb,
Co nám neřekli o
důchodech, euru a
budoucnosti /

Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční krize i budoucnosti
eurozóny | Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční krize i
budoucnosti eurozóny. | Práce se zaobírá problémy inflace, důchodové reformy,
bezpečných investic do nemovitostí, finanční krize a amerických dluhů, budoucností
eurozóny, možným řešením dluhové krize, hrozbou bankrotu v některých zemích
atd. Snahou autorů je vysvětlit zmíněné problémy i ekonomicky málo erudovanému
čtenáři | Práce se zaobírá problémy inflace, důchodové reformy, bezpečných
investic do nemovitostí, finanční krize a amerických dluhů, budoucností eurozóny,
možným řešením dluhové krize, hrozbou bankrotu v některých zemích atd. Snahou
autorů je vysvětlit zmíněné problémy i ekonomicky málo erudovanému čtenáři.

Plzák, Miroslav,

Obrana proti zlu :

Polc, Jaroslav V.

Jan Hus v představách
šesti staletí a ve
skutečnosti /

Porter, Alison

Jak se co děje /

Pospíšilová, Zuzana,

Hravá škola kreslení /

Purvis, Thomas L.,

Encyklopedie dějin USA /

Rakušan, Ctirad,

Základy myslivosti /

Randuška, Dušan

Farebný atlas rastlín /

Rees, Laurence,

Osvětim :

Geneze nacistické myšlenky o likvidaci Židů (tzv. "konečné řešení") v Evropě od
snah o jejich vystěhování (např. na Madagaskar) po systematické vyvražďování se
prolíná s podrobnými dějinami vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim.
Nejdříve v něm byli vězněni a mučeni Poláci, pak váleční zajatci ze SSSR a teprve
po vstupu USA do války (prosinec 1941) v něm byli vražděni Židé. První z nich byli
ze Slovenského štátu. Hrůzná líčení metod vraždění - od střílení nad jámami, přes
zabíjení výfukovými plyny - po plynové komory. Popisy krematorií v Osvětimi a v
Březince a tzv. "Kanady" - třídírny věcí po zavražděných. Okolnosti záchrany
dánských Židů. Důvody odmítání Spojenců bombardovat Osvětim. - Poznámky,
souhrnný rejstřík, 16 fot. v příl. | Očití svědkové - věznění i věznitelé - a archivní
prameny o vyvražďování Židů v Osvětimi v letech 1941-1945. Psychologie vrahů i
přeživších obětí.

Regan, Geoffrey,

Rozhodující bitvy :

Encyklopedie 52 bitev od antiky po moderní dobu.

Kniha je rozdělena do oddílů Přírodní zdroje a energie, Stroje a přístroje, Spoje a
spoj. technika (vč. např. počítačů a zpráv z vesmíru), Zábava a volný čas (např.
záznam zvuku) a Doprava. Kniha je vhodná pro starší šk. věk, obsahuje poměrně
mnoho techni | Magazín zajímavých technických zařízení posledních let je určen
dětem.

Encyklopedická příručka slovníkového typu. Metodika zpracování hesel je poněkud
nestandardní. ( Chybí přesná definice pojmu, ke které se čtenář musí po přečtení
textu většinou dopracovat sám.) Nicovaz. | Historické události, reálie, osobnosti a
pojmy z nejrůznějších oblastí života americké společnosti a dějin USA.
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Reischer, Erica

Jak to dělají skvělí
rodiče :

Praktický rádce shrnuje praxí ověřené metody, které pomáhají rodičům měnit
žádoucím směrem dětské chování a přispívají ke zdravému vývoji dětí i vztahů v
rodině.

Reiter, Susanne

To nejlepší pro vaše dítě :

Reynolds, David West

Star Wars :

Každému hrdinovi či bytosti jsou věnovány dvě strany, kde je vyobrazen v
nejrůznějších oblecích, se všemi svými zbraněmi. Fotografie dominují textu, který
přináší různé zajímavosti. S6b1c3 rehakovj | Obrazová publikace přináší informace
o postavách, bytostech i výzbroji z filmové trilogie Hvězdné války.

Riha, Susanne,

Zvířata kolem nás /

Stručné vyprávění o zvířatech chovaných v domácnosti, o hospodářských zvířatech,
o zvířatech v ZOO.

Rojas F., Héctor

Fascinující svět origami
zvířátek /

Růžek, Miroslav,

Dopravní značky /

Safír, Marcel,

Hmyz je docela jiný /

Samel, Gerti

Sedm Tibeťanek /

Sandra,

Já, čarodějka /

Autobiografické vyprávění čarodějky Sandry o životě spjatém s bílou magií a
novodobým čarodějnictvím. | Dcera předválečného českého herce Raoula Schránila
vypráví o svém životě moderní čarodějky. Vzpomíná na dětství, kdy se u ní projevily
první nadpřirozené schopnosti. Líčí svůj pobyt v Africe, kde poznala kult voodoo, a
čarodějnickou praxi v Německu, kam roku 1968 emigrovala. Autobiografické zážitky
prokládá popisy čarodějnických rituálů a vyprávěním o magii.

Šavlík, Jiří,

Jak léčit nemoc šílené
medicíny, aneb,
Hippokratova noční
můra /

České zdravotnictví je nemocné. Více než opravdové léčení lidí dnes vidíme
finanční a politické zájmy, které náš medicínsko-zdravotnický svět dokonale ovládly.
A někdy to vypadá, že zdraví občana je na řadě až poté, co se nasytí peněženky
mocných farmaceutických firem a podnikatelských skupin. Vzniká zajímavý paradox.
Zatímco dříve člověk pečoval o svoje zdraví a kolem toho organizoval veškeré své
aktivity, nyní se občan musí hlavně přizpůsobit zájmům zdravotnických lobbistů.
Zajímá vás, kdo na vašem zdraví vydělává a jak k tomu přijdete vy? Tato kniha z
pera předních odborníků se na ni pokouší odpovědět. Jejich příběhy se týkají
každého, kdo někdy překročil práh zdravotnického zařízení.

Schaller, George B.,

Poslední panda /

Autor nás provází několika výzkumnými tábory v čínských rezervacích, kde se po
dobu čtyř let podílel na projektu výzkumu tohoto neobyčejného zvířete. Seznamuje
nás s fyziologií, chováním a potravou pand. Neopomíjí ani problém pytláctví, které je
v Číně rozšířené a za něž, je v této zemi trest smrti. Zamýšlí se nad dnešním
civilizovaným a vyspělým světem, který snad udělá vše pro to, aby nedošlo k
vyhynutí těchto savců. | Monografie popisuje život pandy velké.

Schneider, Ernst,

Encyklopedie přírodní
léčby 1 /

Příručka pojednává o využití přírodních prostředků k léčbě a prevencí nemocí.
Představuje léčebné procedury a jejich využití v praxi. | Seznamuje s využitím
hydroterapie, aeroterapie, helioterapie, klimatoterapie, geoterapie, fyzioterapie,
relaxace, dietoterapie, pozitivního duševního postoje. Podává informace o
návykových látkách.

Schneider, Ernst,

Encyklopedie přírodní
léčby.

Informace o nemocech, léčba využitím přírodních léčebných procedur, které
většinou nemají vedlejší účinky.

Schneider, Sylvia

Na co se ptají rodiče :

Kniha poskytuje formou otázek a odpovědí informace o tělesných i duševních
změnách dětí v pubertě a je určena rodičům dospívajících dětí.

Sears, Robert W.,

Kniha o očkování :

Kniha, jež pomůže při rozhodování, proti kterým nemocem a kdy nechat očkovat své
dítě. | Najdete v ní informace o průběhu, rizicích a četnosti výskytu jednotlivých
nemocí, proti nimž existuje očkování, o složení vakcín a jejich možných vedlejších
účincích. Jsou v ní rozebrány možné souvislosti očkování a autismu a kontroverzní
otázky týkající se výzkumu bezpečnosti vakcín. Kniha se týká jak očkování, která
jsou povinná, tak očkování nepovinných, a pro ty, kterým nevyhovuje obvyklý
očkovací kalendář, jsou v knize uvedeny návrhy alternativních kalendářů. Pro české
vydání autor knihu upravil a zohlednil situaci v České republice. Nakladatelská
anotace. Kráceno.

Šeda, Karel

Recepty s vůní bylinek /

Kuchařka seznamuje s 30 nejznámějšími bylinkami a s jejich použitím v kuchyni.

Bez znalosti dopravních značek a situací se dnes neobejde nikdo. Setkáváme se s
nimi od svých prvních kroků mimo domov. Připravili jsme pro malé děti výběr
nejpotřebnějších dopravních značek a situací, které by měly znát pro svůj bezpečný
pohyb v silničním provozu. Kniha je vhodná pro děti od čtyř let.
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Seiler, Jens,

Rychle počítat-- a lépe si
pamatovat :

Držitel několika světových rekordů v rychlém počítání a umění si zapamatovat
představuje své netradiční metody a příklady k procvičení. Pro děti od 12 let. |
Věnuje se procvičování počítání zpaměti (sčítání, odčítání, násobení, dělení a
odmocninám) a efektivnímu počítání (sudoku, magické čtverce, výpočet dat). Každá
kapitola obsahuje několik úloh a matematické hádanky, kde autor prozrazuje
působivé triky ulehčující počítání. Řešení k úlohám jsou uvedena na konci knihy.
Zábavná knížka, která může pomoci dětem překonat strach z matematiky.

Shakespeare, William,

Nesmrtelné myšlenky /

Citáty z dramatických děl Williama Shakespeara jsou tematicky rozděleny do
jednotlivých okruhů: láska, žárlivost, manželství, děti, majetek, ženy, ctnosti a
neřesti. Každý z citátů je doplněn odkazem na scénu dramatu, z níž byl zvolen. Pro
čtenáře, kteří netouží po znalosti celého dramatu, slouží okrajově jako vodítko k
poznání díla Williama Shakespeara. Z českých překladů vybrala a uspořádala Eva
Loubová. | Třetí svazek edice Nesmrtelné myšlenky je věnován dílu Williama
Shakespeara.

Sheikh-Miller, Jonathan

Žraloci /

Fotografie a ilustrace jsou doplněny krátkými texty přinášejícími informace o
žralocích (druhové zařazení, rozmnožování, způsob lovu, stavba těla, výzkum
žraloků, ...). Publikace je doplněna rejstříkem, slovníčkem a soupisem systémového
řazení. | Příručka základních informací o životě žraloků, doplněna bohatou
obrazovou dokumentací. Vhodná pro děti do deseti let.

Short, John Rennie

Lidská sídla :

Sičkar, A.

Velký atlas živočichů /

Obrázková publikace představující živočichy celého světa je určena dětem mladšího
a středního šk. věku. | Zvířata jsou rozdělena podle jednotlivých světadílů. Z
každého kontinentu jsou vybráni jak známí, tak méně známí zástupci. U nich je
uvedena stručná charakteristika (jak vypadá, kde žije, čím se živí, kolik má samice
mláďat apod.). Kromě toho je kniha doplněna i řadou zajímavostí a kuriozit. K8+ ZM

Sielmann, Heinz,

Pavouci /

Bohatě ilustrovaná publikace s mnoha fotografiemi přibližuje v jednotlivých
kapitolách život pavouků a zbavuje tak tento živočišný druh mnoha rozšířených
předsudků. Popisuje stavbu pavoučího těla, jejich původ, rozmnožování a vývoj.
Zajímavé jsou i kapitoly o metodách lovu, maskování a obraně i kapitola o
pavoucích a lidech. Čtenář se také dozví, jak lze pavouky chovat a v závěrečné
kapitole může podniknout malou expedici za pavouky. Publikace je zakončena
slovníčkem pojmů. | Populárně-naučná encyklopedie seznamuje čtenáře s pavouky,
jedněmi z nejzajímavějších živočichů na Zemi. Starším dětem.

Sígl, Miroslav,

Kdo byl a kdo je :

Encyklopedie poskytuje informace o historickém, společenském a kulturním vývoji
regionu (okr.Mělník). Uvádí seznam obcí a jejich představitelů, seznam škol a jména
správců a ředitelů a seznam jmen osobností spjatých s historií a životem regionu.

Slouka, Jiří,

Mariánské a morové
sloupy Čech a Moravy /

Přehled mariánských, trojičních a světeckých sloupů v Čechách a na Moravě. | U
každého hesla soupisové části jsou uvedeny základní informace o dané památce
(doby vzniku, ikonografie, typ, materiál). Úvodní obecná část pojednává o funkcích
sloupů, mariánském kultu, sloupech jako památnících morových epidemií,
způsobech stavby sloupů, jejich ikonografii a typologii.

Smith, Soonboke

Origami pro radost /

Další příručka seznamující s nenáročnou a dostupnou technikou ozdobného
skládání papíru - origami. | Po úvodním výčtu potřebných materiálů a pomůcek
popisuje příručka sedm základních technik skládání (zmrzlina, helma, podložka,
loďka, trojhranná kapsa, čtverec a jeřáb) a následně jejich využití v šestnácti
složitějších projektech. Přehledná, využitelná příručka.

Šmolka, Petr,

Nevěra :

Autor nabízí vlastní pracovní definici pojmu nevěra a přehled jejích hlavních typů.
Značnou pozornost věnuje možným zdrojům a motivacím promiskuitního jednání.
Pro "postižené" podává řadu užitečných informací o možnostech řešení vzniklé
situace. Odborníkům je věnována kapitola o poradenské pomoci. Nevěru autor
nechápe pouze jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu.
L2b 14.4.2003 MD | Monografie našeho předního poradenského psychologa.
Motivace, příčiny, důsledky a východiska.

Šottnerová, Dagmar,

Lidové tradice :

Lidové zvyky a tradice během celého roku. Publikace je vhodná pro rodiče a
pedagogy jako inspirace a návod pro práci s dětmi. | Historický původ lidových tradic
a jejich různé krajové podoby. Pranostiky, legendy, pověry, zvyky atd. Druhá část
publikace je věnována říkadlům, koledám a hrám, které z těchto tradic vycházejí.

Soukup, Pavel,

Jan Hus :

Autor se zaměřuje na životní osudy českého kazatele a reformátora, jeho
kazatelskou činnost, kritický postoj k tehdejší církvi, Husovy představy o ideální
církvi, jeho působení v čele pražské univerzity i nejvýznamnější literární díla. Další
pozornost je věnována vypuknutí pražských bouří proti odpustkům roku 1412,
dějinám Karlovy univerzity na přelomu 14. a 15. století, průběhu kostnického
procesu, Husově upálení, další historii husitství a druhému životu Jana Husa. | Život
a doba Jana Husa. Literární i kazatelská činnost tohoto středověkého myslitele.
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Špecinger, Otakar,

Sazená /

Špecinger, Otakar,

Z minulosti Kralupska

Spencer, John,

Encyklopedie UFO :

Spěváček, Jiří,

Václav IV. :

Spirhanzl-Duriš, Jaroslav,

Z ptačí říše :

Spock, Benjamin,

Vy a Vaše dítě /

Staněk, Václav Jan,

Velký obrazový atlas
zvířat

Stárek, Zbyněk,

Rybaření :

Štefánková, Jana,

Procházky Prahou /

Stejskal, Martin,

Labyrintem tajemna, aneb Historicko-mytologický průvodce po různých místech Československa, ke kterým se
Průvodce po magických
váží zajímavé legendy a pověsti.
místech
Československa /

Sterling, Claire

Případ Masaryk /

Stoppard, Miriam

Otestujte své dítě, aneb,
Jak objevit a rozvíjet
schopnosti svého dítěte /

Stott, Carole,

Noční obloha /

Nejzákladnější informace o vesmírných tělesech pro děti středního školního věku.

Strunecká, Anna,

Doba jedová /

Značná pozornost je věnována možným rizikům očkování, jež v současné době
vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. Autoři, vysoce erudovaní a mezinárodně
uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v
publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou. Každá
kapitola je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům se tak
nabízí zcela ojedinělá příručka pro každodenní orientaci v nepřehledné oblasti
ovládané zájmy trhu a zisku, s náměty, jak se bránit před mnoha zdravotními riziky a
rádoby vědecky podloženými radami. Nakladatelská anotace. Kráceno. | Čtení o
škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích a potravinových
doplňcích a životním prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a
mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné.

Strunecká, Anna,

Jak přežít dobu
jedovou? /

Stupka, Josef,

Historie kralupského
průmyslu, řemesel a
živností /

Stupka, Josef,

Kralupy nad Vltavou /

Stupka, Josef,

Kralupy nad Vltavou :

Stupka, Josef,

Kulturní a historické
památky Kralupska /

Stupka, Josef,

Velká kronika kralupská :

Suchá, Jitka,

Cvičení paměti pro každý
věk :

Summ, Ursula,

Kombinovaná strava :

Švamberk, Václav

Tajemný svět včel.

Svoboda, Jaroslav,

Kompletní návod k
vytvoření ekozahrady a
rodového statku /

Návody a pokyny pro sportovní rybaření, rybářská výbava, nástrahy a návnady,
rybolovné techniky, přehled ryb vyskytujících se v našich řekách.

Publikace přibližuje politickou scénu ČSR počátkem r.1948 a analyzuje okolnosti
skonu Jana Masaryka. | Publikace přibližuje politickou scénu ČSR počátkem roku
1948 a analyzuje okolnosti skonu Jana Masaryka.

Kuchařka umožňuje zhubnout bez katastrofálních následků na zdraví.

Kniha čtivou formou vysvětlí základní pravidla fungování přírody, při jejichž dodržení
je velmi snadné vytvářet krásné jedlé a přírodní zahrady, které vyžadují minimální
údržbu a majiteli přinesou maximální užitek. Metody zde popsané jsou aplikovatelné
na libovolně malý či velký prostor. Záměrem knihy je představit hlavní myšlenky
nově se rodícího přístupu k zahradničení, přírodě a planetě Zemi celkově. Opravdu
nový je samozřejmě jen lidský přístup, neboť principy v ní popsané jsou jen
stručným shrnutím toho, jak příroda zahradničí od počátku světa.
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Sykes, Brian D.,

Sedm dcer Eviných :

Kniha vysvětluje základní pojmy z oblasti genetiky a popisuje výzkumy, na nichž se
autor jako genetik podílel. Velká část je věnována zkoumání minulosti lidstva. | V
mnoha směrech objevná kniha britského genetika není monotematická. Zabývá se
různými tématy, i když vždy z pohledu genetiky. Autor se jako vědec podílel na
zkoumání archeologických nálezů, které byly i hojně popularizovány v tisku: např.
zkoumal ostatky Ötziho - muže z ledovce - staré 5 tisíc let. Dále se podílel na
výzkumu, který ověřoval autentičnost nalezených ostatků ruské carské rodiny
Romanovců. Autora však mimořádně zajímá genetická minulost lidstva a migrace
pravěkých obyvatel. Na základě rozsáhlých genetických výzkumů lidské populace
na polynéských ostrovech určil, odkud byly tyto ostrovy osídleny. Zkoumal velké
množství genetických vzorků evropské populace a na základě výsledků zjistil, že
Evropané jsou potomci jakýchsi sedmi "pramatek", které žily v době ledové na
různých částech světa a jejichž genové dědictví nese evropská populace dodnes.
Jeho objevy jsou převratné: vědecky prokázal, že Evropané jsou potomci pravěkých
lovců, a nikoliv zemedělců, kteří přišli mnohem později z Blízkého východu.

Thömmes, Frank,

Cviky a protahování při
sedavém zaměstnání :

Příručka nabízí vše potřebné k tomu, abyste se i v kanceláři udrželi v pohybu a
zdraví.

Tindall, George Brown

Dějiny Spojených států
amerických /

Dějiny předkolumbovských civilizací tvoří stručný úvod k vlastním politickým,
hospodářským a kulturním dějinám země od 17. stol. do současnosti. Značná
pozornost je věnována i významným osobnostem amerických dějin. Za dominující
trend amerických dějin považují autoří demokratické směřování země, které v
průběhu historie působí jako prvek sjednocující pestrou mozaiku etnik a kultur.
Přílohy - texty výzmaných historických dokumentů, historická chronologie, přehled
amerických prezidentů atd. Nicovaz | Monografické zpracování dějin USA od
předkolumbovských civilizací po současnost (konec 20.stol.).

Toufar, Pavel,

Velké cesty vesmírem /

Übelacker, Erich,

Souhvězdí a znamení /

Váňa, Pavel,

Průvodce bylináře Pavla
celým rokem /

Výpravná a obsahově mimořádně zajímavá kniha legendárního bylináře Pavla, která
může sloužit jako užitečný pomocník pro každodenní potřebu.

Vašáková, Jana

Jezte česky :

Kniha jednoduchých, sezónních receptů z čerstvých a domácích surovin,
inspirovaných tradičními českými kuchařkami. | Příprava zajímavých a zdravých
pokrmů z čerstvých sezónních surovin, splňujících zásady zdravé výživy je
rozdělena podle ročních období. Suroviny jsou snadno dostupné na tržištích,
farmách i v obchodech. Jídla jsou nenáročná na počet ingrediencí. Nechybí
informace o jednotlivých potravinách a několik předpisů na velikonoční, vánoční a
posvícenská jídla.

Veger, Zdeněk

Papoušci - opeření
přátelé člověka /

Volandes, Angelo E.,

Umění rozhovoru o konci
života /

Walter, Vilém

Pěstování okrasných
stromů /

Wiener, Walter

444 rad pro chovatele
cizokrajného ptactva /

Wiener, Walter

444 rad pro chovatele
cizokrajného ptactva /

Zamarovský, Vojtěch,

Bohové a hrdinové
antických bájí /

Zentrich, Josef Antonín,

Apiterapie :

Zentrich, Josef Antonín,

Byliny v prevenci /

Kniha může dodat každému z nás odvahu se včas zamyslet nad tím, jak chceme žít
na konci života. Lékařům pak dokáže poradit a dodat sílu a moudrost do těžkých
situací, kdy stojí tváří v tvář těžce nebo nevyléčitelně nemocným pacientům,
nesnadno se rozhodují o způsobu léčby a obtížně hledají slova. Doktor Volandes jim
je s kolegiálním nasazením nabízí, sympatickou otevřeností povzbuzuje.
Nakladatelská anotace. Kráceno. | Významný americký lékař, ukazuje na poutavých
příbězích sedmi svých velmi rozdílných pacientů, jejichž život končí, že k dobrému
konci nepotřebujeme za každou cenu vyspělé lékařské technologie, ale spíše něco,
co nám je velmi vlastní - rozhovor.

Ucelený přehled o možnostech prevence, rehabilitace a léčby pomocí léčivých
rostlin.

