1. Božena Němcová - život, dílo, doba / [k vydání připravili Milan Horký a
Roman Horký] -- Vyd. 2.
Česká Skalice : Muzeum Boženy Němcové, 2012 -- 248 s., 16 s. obr. příl. -- cze
ISBN 978-80-260-1597-0
Sign.: II 114363V1
česká literatura ; gender ; společnost ; kultura ; Česko
česká spisovatelka ; literární život ; kulturní život ; 18201862
Božena Němcová – její život a dílo - je tu představena z
několika úhlů pohledu očima různých osobností.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454484

2. Labyrint záhad : největší tajemství Čech, Moravy a Slezska / Arnošt Vašíček - Vydání první. Edice: Edice České televize
Praha : Česká televize, 2016 -- 212 stran
ISBN 978-80-7404-199-0
Sign.: II 114369V1
legenda ; Česko ; záhadné jevy ; nevysvětlené jevy ;
magická místa ; záhada ; tajemství ; nadpřirozené jevy
mimozemské civilizace
Autor knihy pátrá po největších záhadách u nás a
pokouší se je rozluštit s pomocí odborníků i srovnáváním
s podobně tajemnými případy ze světa. Nabízí řadu
překvapivých objevů a odvážných hypotéz. Nové důkazy
o utajené historii názorně dokresluje více než 170
fotografií a ilustrací.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454645

3. Nebojte se zákonů, hájí práva dětí : informační brožura pro rodiče dětí se
sluchovým postižením : informační materiál Centra pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s. / kolektiv autorů: Věra Doušová, Jana Fenclová, Adéla Kohoutová,
Markéta Novotná
Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2016 -- 72 stran
Sign.: II 114367V1

Česko ; práva dítěte ; občanské právo ;
postižený ; sluchově postižené dítě

Jsou zde uvedeny a vykládány následující
zákony a vyhlášky:
Listina základních práv a svobod.
Úmluva o právech dítěte.
Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Vyhláška č. 388/2011 Sb.
Vyhláška č. 27/2015 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání č. 561/2004 Sb.
Zákon o veřejném ochránci práv č. 349/1999 Sb.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb.
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob č.
155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. - slevy na dani.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454522

4. Po stopách Keltů v Čechách : netradiční průvodce historií a památkami
doby oppid / Vladimír Mátl ; ilustrace Petr Utěšil a archiv autora -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2016 -- 327 stran, 16 nečíslovaných stran bar. obrazových příloh
ISBN 978-80-7505-440-1
Sign.: II 114353V1
kulturní dědictví ; dějiny ; pravěk ; Česko ; Keltové ;
oppidum
Nejvýznamnější keltské památky. Zajímavosti ze
života nejen Keltů, ale i archeologů, kteří postupně
odhalují tajemství tehdejších drsných dob barbarika.
Text je doplněn přehlednými plánky navrhovaných tras,
informativními ilustracemi a barevnými fotografiemi v
příloze.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454219

5. Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016 : informace o
pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému / Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR -- První vydání
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016 -- 30 stran
ISBN 978-80-7421-132-4
Sign.: II 114364V1
postižený ; sociální služba ; zdravotní pojištění ; sociální
zabezpečení ; uplatnění ; trh práce ; státní podpora ;
pomoc ; sociální politika ; informace ; Česko ; Evropská unie ;
zdravotně postižený ; zdravotní stav ; dávky ; důchodové
pojištění ; státní sociální podpora ; hmotná nouze ; 2016

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454485

6. Úmluva o právech dítěte a související dokumenty / Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016 -- 156 stran
ISBN 978-80-7421-120-1
Sign.: III 38485V1

práva dítěte ; lidská práva ; ozbrojený
konflikt ; prodej dětí ; dětská prostituce
dětská pornografie
Úmluva o právech dítěte.
Opční protokol k úmluvě o právech
dítěte o zapojování dětí do ozbrojených
konfliktů.
Opční protokol k úmluvě o právech
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské
prostituce a dětské pornografie.
Opční protokol k úmluvě o právech
dítěte zavádějící postup předkládání
oznámení.
Všeobecný komentář.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454215

