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BITVY – VÁLKY – POLITIKA – ŠPIONÁŽ – 

BANKOVNICTVÍ 

JUSTICE - MAFIE 
  

 

Clavell, James                                    ZK 1459  

Král Krysa   

1 audiodisk (16 hod.) MP3 - Čte Jiří Pick  

Působivé svědectví o životě zbytků spojeneckých armád v táboře 

Japonců v Singapuru v letech 2.světové války.  

  

MacLean, Alistair                                ZK 1460  

Konvoj do Murmanska   

1 audiodisk (14 hod., 1 min.) MP3 - Čte Richard Honzovič  

Drama o zkáze britské vlajkové lodi Odysseus, která doprovázela 

konvoj lodí se zbožím pro Sovětský svaz od anglických břehů až na 

poloostrov Kola.  

  

Legere, Werner                                   ZK 1468  

Sám mezi korzáry   

1 audiodisk (13 hod., 58 min.) MP3 - Čte Helga Čočková  

Historickým pozadím dobrodružného románu jsou námořní bitky 

mezi Evropany a Turky.  

  

Lynn, Jonathan - Jay, Antony              ZK 1510                             

Jistě, pane premiére. 1. díl   

1 audiodisk (12 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek  



2  

  

Pokračování inteligentní politické satiry z prostředí britské vysoké 

politiky, jež byla předlohou k úspěšnému seriálu televize BBC.  

  

Lynn, Jonathan - Jay, Antony             ZK 1511                            

Jistě, pane premiére 2. díl   

1 audiodisk (13 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek  

Pokračování inteligentní politické satiry z prostředí britské vysoké 

politiky, jež byla předlohou k úspěšnému seriálu televize BBC.   

  

Johns, William Earl                             ZK 1544  

Návrat velbloudích stíhaček   

1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Dobrodružný příběh z 1. světové války.   

  

Hailey, Arthur                                     ZK 1579/1-2  

Penězoměnci   

2 audiodisky (20 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Námětem románu amerického spisovatele je komplikovaný a 

vzrušující svět bankovnictví a podnikání v USA.  

  

Orwell, George                                  ZK 1594  

1984   

1 audiodisk (5 hod., 11 min.) MP3 -- Hrají Luděk Munzar, Jan 

Teplý, Jiří Ornest  

Strhující utopistický román světoznámého autora o vzpouře 

jednotlivce proti usurpující moci státu.  
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Běhounek, František                         ZK 1620  

Kniha Robinsonů: osudy slavných trosečníků  

1 audiodisk (14 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Příběhy ztroskotaných námořníků, kteří se plavili po světových 

moří zhruba do 1. pol. 20. století.   

  

Malaparte, Curzio                               ZK 1636  

Kaput   

1 audiodisk (19 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Kniha reportáží italského novináře je věnována tragédiím 2. 

světové války na téměř celém území Evropy.   

  

Mailer, Norman                                  ZK 1638/1-2  

Nazí a mrtví  

2 audiodisky (26 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jiří Hanák  

Román z 2. světové války, líčící vylodění Američanů na 

tichomořském ostrově okupovaném Japonci.  

  

Toulky minulostí světa. 7                    ZK 1643/1-2  

2 audiodisky (22 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Evropa v konfliktech, osvícenství, Francouzská revoluce, 

napoleonské války, barok.  

  

Ryan, Cornelius                                  ZK 1653  

Nejdelší den   

1 audiodisk (10 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Kniha je dokumentem o vylodění západních spojeneckých armád 

v Normandii 6. června 1944.   
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Putík, Jaroslav                                   ZK 1656  

Svědomí  

1 audiodisk (7hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jitka Kratochvílová  

Případ dr. Oppenheimera, tvůrce první atomové bomby, který 

odmítl spolupracovat na výrobě vodíkové pumy.   

  

Lord, Walter                                       ZK 1674/1-2  

Dunkerský zázrak  

2 audiodisky (15 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Kniha o dramatických okolnostech ústupu britského expedičního 

sboru a jeho evakuace v květnu a červnu 1940 z Dunkerque do 

Anglie.   

  

Rajlich, Jiří                                         ZK 1706/1-2  

Na nebi sladké Francie: válečný deník československých 

letců ve službách francouzského letectva 1939-1945  

2 audiodisky (20 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Monografie renomovaného vojenského historika zpracovává 

detailně téma účasti čs. stíhacích letců v bitvě o Francii.   

  

Ivanov, Miroslav                               ZK 1710/1-2  

Atentát na Reinharda Heydricha  

2 audiodisky (15 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Monology o atentátu na R. Heydricha jsou doplněny o některé 

nově zjištěné skutečnosti.   

  

Toulky minulostí světa. 5                 ZK 1715  

1 audiodisk (21 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Byzantská říše, křížové výpravy, evropské zrození a středověk.   
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Fajtl, František                                  ZK 1737/1-2  

Boje a návraty  

2 audiodisky (16 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Povídky o veselých i vážných životních osudech několika 

československých pilotů v letecké válce na Západě.  

  

Steinhauer, Olen                               ZK 1744/1-2  

Turista  

2 audiodisky (16 hod., 26 min.) MP3 -- Čte František Dočkal  

První díl plánované trilogie špionážních thrillerů, jehož hrdinou je 

bývalý agent CIA Milo Weaver.   

 

Rajlich, Jiří                                         ZK 1745  

Josef František: pokus o pravdivý příběh československého 

stíhače  

1 audiodisk (10 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Životní osudy československého stíhacího letce a jednoho z 

nejúspěšnějších spojeneckých pilotů v bitvě o Británii - Josefa 

Františka.   

  

Halada, Jan                                       ZK 1749  

Metternich kontra Napoleon  

1 audiodisk (11 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Autor seznamuje čtenáře s Metternichovým mládím, se světem v 

němž vyrůstal a z něhož vykročil vstříc diplomatické kariéře.  
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Gallo, Max                                          ZK 1775  

Noc dlouhých nožů  

1 audiodisk (14 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Historická reportáž o nacistické "noci dlouhých nožů" v r. 1934.   

  

Thomas, Gordon                               ZK 1801  

Max Morgan Witts  

Enola Gay  

1 audiodisk (13 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Publikace přibližuje průběh prvního válečného nasazení atomové 

zbraně a zkoumá jeho důsledky, je sugestivní psychologickou 

rekonstrukcí prvního atomového bombardování, výpovědí o životě 

dobrovolných i nedobrovolných účastníků událostí, souvisejících s 

hirošimskou tragédií.  

  

Heller, Joseph                                   ZK 1809/1-2  

Gold za všechny peníze  

2 audiodisky (16 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

Satira na americkou společnost 70. let 20. století a na americkou 

vládní politiku této doby. Hrdinou je židovský profesor, pracující v 

Bílém domě.  

  

Clostermann, Pierre                         ZK 1811  

Velký cirkus  

1 audiodisk (14 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Sugestivní obraz života válečného pilota v nejvypjatějších chvílích 

jeho existence.   
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Honzík, Miroslav                              ZK 1824/1-2  

Říkali si vojevůdci  

2 audiodisky (16 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  

Kniha osudů některých neúspěšných nebo málo úspěšných 

vojevůdců od 19. století do konce 2. světové války.   

  

London, Jack                                    ZK 1830  

Tulák po hvězdách  

1 audiodisk (13 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Román amerického romanopisce vychází z autentického příběhu 

a je ostrou obžalobou americké justice i barbarských podmínek v 

soudobém vězeňství.   

  

Mann, Klaus                                      ZK 1831  

Mefisto: román jedné kariéry  

1 audiodisk (13 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška  

Román je životním příběhem kdysi talentovaného provinčního 

herce, který se ve třicátých letech promyšleně vetřel do přízně 

pohlavárů Třetí říše.   

  

Hailey, Arthur                                   ZK 1856/1-2  

V nejvyšších sférách  

2 audiodisky (19 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík  

Napínavá, s typickou bravurou napsaná románová fikce, nám 

představuje nejvyšší politickou sféru Kanady v době, kdy svět je na 

pokraji nukleární války.   
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Gisevius, Hans Bernd                       ZK 1869/1-3  

Cesta do pekel: od požáru Říšského sněmu po operaci 

Valkýra  

3 audiodisky (27 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Autor popisuje významné události Třetí říše od zapálení Říšského 

sněmu až po atentát na Hitlera v červenci 1944 z pozice 

diplomata a současně příslušníka protihitlerovské opozice.   

  

Remarque, Erich Maria                    ZK 1881  

Cesta zpátky  

1 audiodisk (10 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Autor líčí poslední dny mladých německých vojáků ve Francii 

těsně před koncem 1. světové války vracejících se z prohrané 

války domů  a prožívajících tíhu deziluze, odcizení a osamocení.   

  

Cheyney, Peter                                  ZK 1899  

Bláznův gambit  

1 audiodisk (7 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Román o činnosti anglické rozvědky ve Francii v období po 2.  

světové válce.   

  

Hubáček, Miloš                                ZK 1937/1-2  

Vítězství v Pacifiku 2. díl  

2 audiodisky (22 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Kniha mapuje historii námořních bojů v Pacifiku za druhé světové 

války.   
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Steinhauer, Olen                              ZK 1948/1-2  

Nejbližší východ  

2 audiodisky (17 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

Druhá část ze série špionážních thrillerů, jehož hrdinou je opět 

agent CIA Milo Weaver.   

  

Jones, James                                    ZK 1956/1-4  

-- až navěky  

4 audiodisky (45 hod. 27 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla   

Rozsáhlý válečný román s psychologickými prvky popisuje život 

příslušníků americké armády na Havajských ostrovech v 

předvečer útoku na Pearl Harbor.   

  

Forsyth, Frederick                             ZK 1969  

Příběh Biafry : zrození africké legendy  

1 audiodisk (12 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Anglický novinář a spisovatel popisuje dějiny Nigérie a průběh 

války mezi Nigérií a Biafrou.  

  

Hammett, Dashiell                          ZK 1975  

Skleněný klíč  

1 audiodisk (8 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Román čelného představitele "americké drsné školy" se odehrává 

ve dvacátých letech 20. století v době prohibice a zcela realisticky 

poukazuje na spoluúčast politických a policejních špiček na 

organizovaném zločinu.   

  

 

 



10  

  

Remarque, Erich Maria                   ZK 1978  

Na západní frontě klid  

1 audiodisk (7 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Slavný román německého autora je jedním z nejlepších děl 

světové literatury, líčící hrůzy a tragické lidské osudy během 1. 

světové války.   

 

Grady, James                                    ZK 1986  

Šest dnů Kondora  

1 audiodisk (6 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Autor s velkou fantazií kombinuje napínavý děj s realitou 

každodenní činnosti amerických výzvědných agentur a s 

milostným příběhem.   

  

Mitchell, James                                 ZK 2074  

Když se vrátí hrdinové  

1 audiodisk (10 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

Román o životě válečných hrdinů, kteří se po návratu do civilu 

musejí vyrovnávat s tvrdou sociální skutečností Anglie v době po 

1. světové válce.   

  

Gilbert, G. M.                                     ZK 2077/1-2  

Norimberský deník  

2 audiodisky (20 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Deník amerického psychologa zachycuje atmosféru procesu  a 

způsob obhajoby nacistických předáků.   
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Agee, Philip                                       ZK 2080/1-2  

Byl jsem agentem CIA  

2 audiodisky (20 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Deník zachycuje osobní zážitky, zkušenosti a poznatky bývalého 

agenta CIA.   

  

Hubáček, Miloš                                 ZK 2159  

Kdo jede na tygru  

1 audiodisk (11 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Publikace obsahuje tři příběhy z historie britské tajné služby - 

pověstné Secret Intellignece Service.  

  

Steinhauer, Olen                               ZK 2197/1-2  

Americký špion  

2 audiodisky (17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Autor završuje svou úspěšnou a kvalitní trilogii špionážních 

thrillerů, jejímž hrdinou je bývalý agent CIA Milo Weaver, agent s 

krycím jménem Turista.  

  

Codr, Milan                                        ZK 2198  

Vesmír dokořán  

1 audiodisk (13 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Populárně podaný přehled vývoje kosmonautiky v SSSR a USA.   

 

Fajtl, František                                  ZK 2205  

Sestřelen  

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) – MP3 – Čte Jiří Ornest.  

Osobní zážitky československého letce v Anglii.  
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Jirásek, Miroslav                               ZK 2217  

Z deníku vlastizrádce  

1 audiodisk (4 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  

Deníkové zápisky líčí otřesné zážitky autora, který jako politický 

odpůrce režimu strávil ve věznicích téměř 10 let.   

 

Masaryk, Tomáš Garrigue               ZK 2270  

Ideály humanitní ; Problém malého národa ; Demokratism 

v politice  

1 audiodisk (4 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.  

Tři přednášky pronesené v letech 1901 - 1912 v rámci 

univerzitních extensí.   

  

Bass, Eduard                                   ZK 2287/1-2  

Čtení o roce osmačtyřicátém  

2 audiodisky (24 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech  

Formou populární rozsáhlé kroniky z let, která předcházela 

revoluci v roce 1848, líčí autor poměry v okolních státech a 

postupné politické uvědomování české šlechty, měšťanstva a 

průmyslového dělnictva.   

 

Eastlake, William                             ZK 2301/1-2  

Hájili jsme hrad  

2 audiodisky (15 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Libor Terš.  

Příběh amerických vojáků, kteří kdesi v Ardenách hájili starý 

zapomenutý hrad proti poslednímu vzepětí německých armád na 

konci druhé světové války.   
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Heller, Joseph                                   ZK 2335/1-2  

Hlava 22  

2 audiodisky (22 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.  

Satirický román z doby druhé světové války o osudech letce 

americké armády a jeho přátel z bombardovací perutě.   

 

Tigrid, Pavel                                      ZK 2376  

Dnešek je váš, zítřek je náš  

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer  

Analýza dělnických revolt v neostalinských režimech střední  a 

jihovýchodní Evropy s důrazem na události v Polsku v letech 1980-

1981.   

 

Puzo, Mario                                       ZK 2387/1-2  

Kmotr  

2 audiodisky (20 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Sugestivní, barvitý román vypráví osudy rodinného klanu Corleonů 

bojujícího proti čtyřem dalším newyorským mafiánským 

"famigliím".   

  

Puzo, Mario                                       ZK 2390  

Sedm katů z Mnichova  

1 audiodisk (6 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Napínavý příběh o kapitánovi americké vojenské rozvědky, který 

se mstí svým nacistickým trýznitelům.   

  

Zusak, Markus                                  ZK 2395/1-2  

Zlodějka knih  

2 audiodisky (14 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.   
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Román je originálním pohledem na život v německém zázemí v 

době druhé světové války.  

  

Anderson, Geraint                            ZK 2428  

Cityboy : peníze, sex a drogy v srdci londýnského finančního 

světa  

1 audiodisk (12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Dokumentární román, který se pokouší zamyslet nad praktickou 

činností investičních bankéřů a finančních analytiků, která 

mnohdy překračuje hranice zákona.   

  

Andrzejewski, Jerzy                          ZK 2433  

Popel a démant  

1 audiodisk (12 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.  

Vrcholné dílo známého polského spisovatele je hluboce pravdivým 

obrazem života polské společnosti na konci druhé světové války  a 

v prvních dnech míru. Děj se odvíjí na jednom polském 

venkovském městě, kde autor líčí osudy jeho obyvatel a několika 

náhodných návštěvníků.   

  

Kratochvíl, Miloš Václav                   ZK 2442  

Evropa v zákopech  

1 audiodisk (7 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala. - 

Navazuje volně na román Evropa tančila valčík.   

Historický román. Tato druhá část se soustřeďuje na válečný rok 

1916 a představuje řadu hrdinů, jejichž osudy poznamenala 

fronta.   
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Šulc, Jiří                                             ZK 2462/1-2  

Zrádci  

2 audiodisky (20 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Román je kronikou klíčových událostí, odehrávajících se ve 

třicátých letech 20. století v Československu i na evropském 

kontinentu, jež nezadržitelně ústily do počátku druhé světové 

války.   

  

Bataille, Michel                                 ZK 2478  

Děti osudu  

1 audiodisk (9 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.  

Prostřednictvím střídání krátkých epizod ze života v zákopech i v 

týlu, příběhů tragických i humorných, román navozuje dramatický 

obraz doby první světové války.  

  

Vrchovecký, Karel                             ZK 2486/1-2  

Hrozba z nebe: malé dějiny vzdušné války  

2 audiodisky (13 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

V malých dějinách letectví a vzdušné války zachytil autor pokusy o 

ovládnutí vzduchu a využití létacích strojů pro válečné účely. 

Vypráví o fantastických létacích prostředcích v bájích starověkých 

národů, o prvních projektech balónů, o vynálezu vzducholodi aj. 

Velkou pozornost věnuje vývoji letadel a jejich významné úloze za 

druhé světové války. - Určeno pro děti od 12 let.  

  

Janáč, Marek                                     ZK 2489  

Druhá světová válka  

1 audiodisk (13 hod., 4 min.) - MP3   
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Přehledné zpracování všech důležitých událostí druhé světové 

války. Přináší řadu méně známých dokumentů, ale i zcela 

zapomenuté nahrávky z let 1938 - 1946.   

  

Bekker, Cajus                                    ZK 2497/1-2  

Výška útoku 4000  

2 audiodisky (26 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Vojenské operace 2. světové války, na nichž se aktivně podílela 

německá Luftwaffe.   

 

Svoboda, Bohumil                            ZK 2534  

Na straně národa  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer  

Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem.   

 

De Bernières, Louis                          ZK 2552/1-2  

Nezvladatelné dítko kardinála Guzmána  

2 audiodisky (16 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička -- 

Obsahuje: Třetí díl volné trilogie  

Poslední část volné trilogie, která se ostře staví proti všem 

mocipánům - církevním, drogovým, nebo politickým.   

  

De Bernières, Louis                          ZK 2553  

Seňor Vivo a drogový baron  

2 audiodisky (10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička -- 

Obsahuje: Druhý díl volné trilogie  

Tento díl je zaměřen na latinskoamerickou drogovou scénu.   
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De Bernières, Louis                          ZK 2554/1-2  

Válka o zadnici dona Emmanuela  

2 audiodisky (15 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička -- 

Obsahuje: První díl volné latinskoamerické trilogie  

Brilantní černá groteska o tom, jaké fatální následky může mít 

spojení náhody, lidské malosti a hlouposti s trochou ironie osudu.   

 

Bílek, Jiří                                            ZK 2583  

Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak  

1 audiodisk (5 hod.) - MP3 -- Čte František Špaček.  

Vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Publikace 

se snaží odstranit polopravdy, legendy, lži o příslušnících 

pomocných technických praporů.   

  

Block, Thomas                                  ZK 2589  

Mayday  

1 audiodisk (14 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Katastrofický román amerického autora vypráví o osudech 

pasažérů velkého dopravního letadla, které se stane obětí 

nešťastné náhody při armádních pokusech se vzdušnými 

zbraněmi.   

  

Jenšík, Miloslav                                ZK 2611  

Heydrich kontra Anthropoid : známe celou pravdu?  

1 audiodisk (6 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Publikace zkoumá jednu z významných událostí 

československého protinacistického odboje, atentát na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.   
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Bubeníčková-Kuthanová, Milena          ZK 2648  

Vybledlá fotografie  

1 audiodisk (5 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Magda Weigertová.  

Autentické svědectví o smutných osudech obětí politických represí 

po Únoru 1948.   

  

Trumbo, Dalton                                 ZK 2661  

Johnny si vzal pušku  

1 audiodisk (8 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.  

Vynikající protiválečný román líčí otřesný příběh mladého, těžce 

zraněného amerického vojáka.   

  

Ptáčník, Karel                                   ZK 2690/1-2  

Ročník jedenadvacet  

2 audiodisky (17 hod.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.  

Román o osudech českých chlapců nasazených ve válce na práce 

v Německu, jejich utrpení a soudržnosti i zrání lidském a 

politickém. Autor vykreslil nejen typy českých "totálníků", ale i 

německých vojáků propadlých fašistické ideologii i pokrokových, 

kteří aktivně bojovali proti hitlerismu.   

  

Cílek, Roman                                    ZK 2708  

Rázný nástup katů: pohled do zákulisí historie: Německo v 

osudovém období 1933-34  

1 audiodisk (10 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Rekapitulace cesty nacistů k moci v letech 1933 až 1934.   
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Cimický, Jan                                      ZK 2724  

Oběti života  

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jan Cimický  

Román na pozadí historických událostí 20. století rozvíjí životní 

příběhy dvou kamarádů z Chebu, z nichž jeden je Žid a druhý 

Němec.   

  

Rytířová, Helena                            ZK 2751  

Jsem mrtvý, neplačte : dojemný příběh z 1. světové války  

1 audiodisk (6 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  

Román inspirovaný skutečným příběhem se otevírá v červenci 

1914, v napjaté společenské atmosféře po sarajevském atentátu, 

kdy přicházejí první povolávací rozkazy.   

  

Peták, Vladimír                                 ZK 2757  

Očima estébáka, aneb, Jak jsem škodil lidu  

1 audiodisk (12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika  

Programátor a agent komunistické Státní bezpečnosti vzpomíná 

na své působení v této totalitní instituci. Spíš než informace 

předkládá více či méně humorné historky z poněkud netradičního 

povolání.   

  

Collins, Larry                                     ZK 2770/1-2  

Ó Jeruzaléme!  

2 audiodisky (24 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Strhující a dramatický dokument o židovsko-arabské válce z roku 

1948, ve které Židé poprvé úspěšně hájili svůj nově vzniklý stát.   
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Forsyth, Frederick                             ZK 2781  

Seznam smrti  

1 audiodisk (11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Napínavý špionážní thriller, kde pátrání po islámských teroristech 

je vedle lidského faktoru podpořeno využitím nejmodernějších 

technologických zařízení.   

  

Dědeček, Jiří                                     ZK 2849  

Oběžník  

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.  

V knížce se autor vrací k roku 1968 a do období, které 

následovalo.  

 

Vat, Dan van der                               ZK 2873  

Poslední korzár   

1 audiodisk (11 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Poutavý příběh německého lehkého křižníku Emden, zřejmě 

nejznámějšího bojového plavidla 1. světové války.   

  

Drogin, Bob                                       ZK 2884/1-2  

Malý velký lhář : Curveball : případ největšího pochybení 

tajných služeb  

2 audiodisky (17 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Příběh špiona vychází z faktů, velkého množství dokumentů  a 

rozhovorů. Odhaluje jednu z největších chyb v dějinách špionáže, 

která měla dalekosáhlé důsledky.   
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Vestdijk, Simon                                ZK 2885/1-2  

Puritáni a piráti  

2 audiodisky (15 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Satirický, dobrodružný román.   

  

Drtina, Prokop                                  ZK 2886/1-2  

Československo můj osud. Sv. 1. Kniha 1., Přes Mnichov do 

emigrace : kniha života českého demokrata 20. století  

2 audiodisky (22 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

První díl životních podmínek českého národněsocialistického 

politika.   

  

Drtina, Prokop                                  ZK 2887/1-2  

Československo můj osud. Sv. 1. Kniha 2, Emigrací k 

vítězství : kniha života českého demokrata 20. století  

2 audiodisky (11 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič.  

Druhý díl vzpomínek českého národněsocialistického politika.   

  

Drtina, Prokop                                  ZK 2888  

Československo můj osud. Sv. 2. Kniha 1, Emigrací k 

vítězství : kniha života českého demokrata 20. století  

2 audiodisky (11 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Pokračování životních vzpomínek českého národněsocialistického 

politika se tentokrát věnuje období před únorem 1948.   
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Drtina, Prokop                                  ZK 2889/1-2  

Československo můj osud. Sv. 2.Kniha 2 Rok 1947-únor 

1948: kniha života českého demokrata 20. století  

2 audiodisky (20 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Další životní vzpomínky českého národněsocialistického politika. 

Tato část sleduje naši zemi až do února 1948.   

 

                                                           ZK 2907/1-2  

Příručka člena zastupitelstva obce po volbách 2014  

2 audiodisky (18 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Kniha se snaží uvést nové zastupitele, zvolené ve volbách roku 

2014, do problematiky veřejné správy.   

  

Dvořáková, Zora                               ZK 2908  

O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě  

1 audiodisk (16 hod., 38 min.) - MP3 -- Dopisy Milady Horákové. -- 

Čte Alena Pávková.  

Životopis jedné z prvních obětí politických procesů 50. let, jehož 

součástí jsou protokoly z výslechů a dopisy M. Horákové z vězení.   

  

Fidler, Jiří                                           ZK 2940  

Dějiny NATO  

1 audiodisk (10 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika  

Česká dějepisná práce pojednávající o takřka padesátileté historii 

Severoatlantické aliance.   

  

Firt, Julius                                          ZK 2953  

Záznamy  

1 audiodisk (4 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  
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Vzpomínky bývalého ředitele nakladatelství Melantrich na události 

kolem února 1948.   

  

Fishman, Jack                                  ZK 2954  

A zdi se hroutily  

1 audiodisk (15 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Kniha o důvodech, průběhu a významu akce "Jericho", při níž 

spojenecké pumy rozbořily zdi vězení ve francouzském Amiensu v 

únoru 1944.   

  

Fischer, Jan                                       ZK 2955  

Ano, pane premiére, aneb, Rozhašená země  

1 audiodisk (7 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Paměti bývalého šéfa Českého statistického úřadu a premiéra.   

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2960  

Hovory s Janem Masarykem  

1 audiodisk (5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Myšlenky a výroky Jana Masaryka o svobodě, demokracii, 

komunismu, velmocech, státnících aj. poutají svou moudrostí  a 

neopakovatelným humorem.   

 

Forsyth, Frederick                             ZK 2980  

Afghánec  

1 audiodisk (12 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Špionážně - politický thriller z bezprostřední současnosti 

odehrávající se na půdě více než horké - uprostřed atentátníků, 

chystajících spekulární teroristický útok Al-Kajdy.   
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Eco, Umberto                                    ZK 3022/1-2  

Pražský hřbitov  

2 audiodisky (20 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Skutečnými dějinami 19. století provádí autor svého smyšleného 

hrdinu, konfidenta a padělatele bez jisté identity, a představuje ho 

jako autora jednoho z nejznámějších a nejničivějších falz historie - 

Protokolů sionských mudrců.   

  

Mňačko, Ladislav                             ZK 3043  

Jak chutná moc  

1 audiodisk (9 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.  

Román zachycuje společenský vzestup bojovníka a revolucionáře, 

jeho proměnu ve veřejného činitele a symbol absolutní moci.   

  

Milton, Giles                                      ZK 3065  

Plavby za bohatstvím : boj o souostroví muškátového oříšku  

1 audiodisk (11 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Střety koloniálních zájmů Angličanů a Holanďanů v Indonésii 17. 

století.   

  

Grass, Günter                                    ZK 3075/1-3  

Plechový bubínek  

3 audiodisky (30 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Děj se odehrává ve 30. až 50. letech 20. století v psychiatrické 

léčebně, kde žije Oskar, tělesně i charakterově zmrzačený muž, 

který u příležitosti svých 30. narozenin rekapituluje vlastní život.   
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Grass, Günter                                    ZK 3076  

Potkanka  

1 audiodisk (21 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  

Groteskně laděný a složitě strukturovaný obraz světa, při jehož 

kompozici autor pracuje s fantastickými i pohádkovými motivy.   

  

Grossman, Vasilij                              ZK 3099/1-3  

Život a osud  

3 audiodisky (39 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Široce koncipovaný román zachycuje všechny klíčové události 

druhé světové války v sovětském Rusku (především historickou 

bitvu u Stalingradu).  

  

DeMille, Nelson                                ZK 3103/1-2  

Odvetný úder  

2 audiodisky (19 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  

Politický thriller odhaluje pozadí děsivého spiknutí, jehož nitky se 

sbíhají v pánském klubu Custer Hill.   

  

Gruša, Jiří                                          ZK 3106  

Dotazník, aneb, Modlitba za jedno město  

1 audiodisk (10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Memoárový román ze sedmdesátých let 20. století je svědectvím 

o době protektorátu a prvních poválečných let v českém 

maloměstě.   

  

Núr                                                     ZK 3124/1-2  

Skok víry : paměti jordánské panovnice  

2 audiodisky (21 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  
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Dějiny Jordánského království ve 20. století a úsilí jordánského 

krále Husajna o mír na Blízkém východě v 70. - 90. letech 20. 

století v pamětech jeho choti královny Núr.    

  

Bello, Antoine                                   ZK 3153/1-2  

Průzkumníci  

2 audiodisky (14 hod., 52 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík  

Pokračování "informačního thrilleru" Falzifikátoři. Sliv a celé 

Konsorcium pro falzifikaci reality se střetává s falzifikacemi 

nejvyšších řádů, týkajícími se vysoké politiky.    

  

Lustig, Arnošt                                    ZK 3178/1-2  

Zloděj kufrů  

2 audiodisky (20 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Jopek.  

Románová novela je příběhem dvou dětí, které v Terezíně sdílejí 

osudy transportovaných Židů a v prostředí plném utrpení si 

dokážou s dětskou bezprostředností vytvořit na krátký čas vlastní 

snesitelnější svět.   

  

Čapek, Karel                                   ZK 3179/1-2  

Hovory s T.G. Masarykem  

2 audiodisky (17 hod., 30 min.) - MP3 -- Čtou Rudolf Pellar a Jiří 

Hanák.  

Vzpomínky, úvahy a myšlenky prvního československého 

prezidenta zaznamenané spisovatelem Karlem Čapkem.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3188 

 Letní přemítání  

1 audiodisk (5 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel  
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Knížka úvah našeho bývalého prezidenta o tom, jak vidí naši zemi, 

její problémy i budoucnost.   

 

Havel, Václav                                     ZK 3190  

O lidskou identitu : úvahy, fejetony, protesty, polemiky, 

prohlášení a rozhovory z let 1969-1979  

1 audiodisk (15 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Milan Neděla  

Chronologický přehled hlavních údajů o životě, literárním díle, 

kulturní a společenské aktivitě Václava Havla do 4.3.1983.   

  

Hayek, Friedrich August                   ZK 3193  

Cesta do otroctví  

1 audiodisk (9 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Nejčtenější a nejpřekládanější dílo rakouského ekonoma 

konfrontuje demokracii a kolektivistické režimy.   

  

Hejda, Jiří                                           ZK 3198/1-2  

Žil jsem zbytečně : román mého života  

2 audiodisky (21 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  

Velmi sugestivní autentická výpověď známého žurnalisty první 

republiky, specialisty na národní ekonomiku, kterého 

komunistická moc po r. 1948 na řadu let uvěznila. Před čtenářem 

defiluje řada známých osobností politického, hospodářského i 

kulturního života naší země.   

  

Held, Wolfgang                                 ZK 3201  

Světlo černé svíčky  

1 audiodisk (9 hod., 38 min.) - MP3  -- Čte Lubor Tokoš.  
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Dobrodružný román vypráví o útěku tajemného vězně ze 

španělské trestanecké kolonie. Děj příběhu je napsán podle 

skutečných událostí a odehrává se za 2. světové války.   

 

Feuchtwanger, Lion                          ZK 3235/1-2  

Nepravý Nero  

2 audiodisky (18 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Politická satira předního německého protifašistického 

spisovatele, v níž tragikomická epizoda z dějin římského císařství 

slouží jako výrazné pozadí k vylíčení událostí v hitlerovském 

Německu druhé poloviny 30. let 20. století.   

  

Higgins, Jack                                     ZK 3236  

Černý baron  

1 audiodisk (18 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.  

Válečný román zachycuje osudy bratrů - dvojčat, kteří během 2.  

světové války sloužili jako stíhací piloti na opačných stranách 

fronty.   

  

Lustig, Arnošt                                    ZK 3263  

Lea z Leeuwardenu : židovská trilogie I.  

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.  

První část volného cyklu Židovské trilogie je vzpomínkou na 

milostný zážitek uprostřed hrůz terezínského ghetta.   

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3264  

Colette, dívka z Antverp : židovská trilogie II.  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.  
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Další z částí volného cyklu židovské trilogie je milostným 

příběhem židovské dívky, s odvahou se vyrovnávající s peklem 

Osvětimi.   

  

Stevens, Taylor                                 ZK 3272/1-2  

Lovkyně informací  

2 audiodisky (12 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.  

V prvním románu špionážně kriminální série se představuje  

Vanessa Michael Munroeová, ženská obdoba Jamese Bonda.  

Soukromá agentka pátrá v Africe po dceři naftového magnáta.   

  

Hillenbrand, Laura                            ZK 3284/1-2  

Nezlomný : přežití, odhodlání, vykoupení  

2 audiodisky (19 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Válečná románová biografie podává mimořádné svědectví  o 

nezlomnosti lidského ducha. V roce 1943 se do Tichého oceánu 

zřítil americký bombardér. Louis Zamperini, mladý poručík, havárii 

přežil. Kdysi problémové dítě, později skvělý atlet a účastník  

olympiády v Berlíně má nyní před sebou jeden z 

nejneuvěřitelnějších příběhů druhé světové války.   

  

Hora, Karel                                        ZK 3293  

Moje matka cizinecká legie  

1 audiodisk (13 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Jedinečný příběh českého dobrodruha, který po čtvrt století 

bojoval proti totalitním režimům na celém světě.   
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Boudník, Jiří                                      ZK 3308/1-2  

Věže : příběh 11. září  

2 audiodisky (11 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Pavel Batěk.  

Strhující a pravdivý příběh česko-amerického architekta, který 

pracoval v září 2001 jako projektový manažer na jedné z 

newyorských staveb a po útoku na New York se podílel na 

záchranných a odklízecích pracích v oblasti Světového obchodního 

centra.   

  

Ježek, Martin                                     ZK 3315  

Tak nám zabili Ferdinanda: česká stopa sarajevského 

atentátu  

1 audiodisk (5 hod., 9 min.) - MP3 - Čte Martin Ježek, Ondřej 

Brzobohatý.  

Česká stopa sarajevského atentátu. Nahrávka je doplněnou verzí 

stejnojmenné knihy vydané v roce 2014 ve vydavatelství 

Radioservis.   

  

Stehlík, Pavel                                    ZK 3377  

Do temnoty : zpověď českého vojáka v Afghánistánu  

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika  

Vzpomínky českého vojáka na půlroční nasazení v Afghánistánu  i 

vítězný zápas s nemocí po návratu z mise.   

  

Charriere, Henri                                ZK 3428  

Motýlek  

1 audiodisk (6 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Norbert Lichý.  

Autor ve své knize líčí život na pověstných francouzských galejích, 

kde jako vězeň sám prožil 9 let, útěky z vězení za 
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nejfantastičtějších okolností, a vypovídá o krutosti francouzského 

vězeňského systému.   

  

Houellebecq, Michel                         ZK 3455  

Podvolení  

1 audiodisk (8 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš.  

Politická románová fikce zachycuje zemi galského kohouta po 

volbách roku 2022, kdy do prezidentského paláce nastupuje 

představitel strany Muslimské jednoty.   

  

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3456  

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I., V 

zázemí  

1 audiodisk (9 hod., 35 min.) - MP3  -- Čte Oldřich Kaiser.  

Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.   

  

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3457  

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II, Na 

frontě  

1 audiodisk (10 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Oldřich Kaiser.  

Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.   

  

Charriere, Henri                                ZK 3497  

Banco  

1 audiodisk (15 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Volné pokračování "Motýlka", ve kterém autor vypráví o svých 

osudech od útěku z pevnosti El Dorado v roce 1945 do chvíle, kdy 

se proslavil svou první knihou.   

  



32  

  

Churchill, Winston, Sir                     ZK 3506/1-2  

Druhá světová válka. I. díl, Blížící se bouře  

2 audiodisky (34 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová.  

Paměti tvůrce oficiální politiky britského impéria v průběhu 2. 

světové války vycházejí z osobních prožitků a jsou jedním z 

nejlepších děl politické memoárové literatury. Nahrávka převzata 

z fondu studijní literatury.   

  

Churchill, Winston, Sir                     ZK 3507/1-2  

Druhá světová válka. II. díl, Jejich nejskvělejší hodina  

2 audiodisky (34 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová.  

Druhý díl pamětí zahrnuje období od léta do zimy 1940 a jeho 

těžiště tvoří pád Francie a bitva o Británii. Nahrávka převzata z 

fondu studijní literatury.   

  

Churchill, Winston, Sir                     ZK 3508/1-2  

Druhá světová válka. III. díl, Velká aliance  

2 audiodisky (39 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová.  

Britská diplomacie a válečné operace v Africe, na Balkáně, na 

středním Východě a ve Středomoří. Nahrávka převzata z fondu 

studijní literatury.   

  

Churchill, Winston, Sir                     ZK 3509/1-2  

Druhá světová válka. IV. díl, Karta se obrací  

2 audiodisky (45 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová.  

Rok obratu 2. světové války vylíčený od 17.1.1942 z hlediska 

premiéra Velké Británie. Nahrávka převzata z fondu studijní 

literatury.  
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Churchill, Winston, Sir                     ZK 3510/1-2  

Druhá světová válka. V. díl, Kruh se uzavírá  

2 audiodisky (33 hod., 4 min.) – MP3 – Čte Libuše Štráfeldová.  

Vývoj válečných operací v období červen 1943 – červen 1944 a 

diplomatické aktivity, které řešily další ofenzivní postup 

spojeneckých armád. Nahrávka převzata z fondu studijní 

literatury.   

  

Churchill, Winston, Sir                     ZK 3511/1-2  

Druhá světová válka. VI. Díl, Triumf a tragédie  

2 audiodisky (34 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Libuše Štráfeldová.   

Události závěrečné fáze 2. světové války od spojeneckého vylodění 

v Normandii po Jaltskou a Postupimskou konferenci. Nahrávka 

převzata z fondu studijní literatury.   

  

Wein, Elizabeth                                ZK 3559  

Krycí jméno Verity  

1 audiodisk (12 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

Na pozadí fatálních událostí druhé světové války se odehrává 

příběh náročné zkoušky jednoho oddaného přátelství.  

  

Lowry, Lois                                        ZK 3579   

Spočítej hvězdy  

1 audiodisk (3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá - Pro starší 

děti. 

Kniha světoznámé americké autorky popisuje na osudu dvou 

nerozlučných kamarádek válečné hrůzy a hrdinství dánských 

občanů za druhé světové války. Tehdy s nasazením vlastního 

života zachránili přes 7000 židovských obyvatel Dánska tím, že je 
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převezli přes moře do neutrálního Švédska. - Příběh získal ocenění 

nejlepší americká dětská kniha roku.  

  

Jaroš, Karel                                      ZK 3624  

Z turecké armády do britského zajetí  

1 audiodisk (9 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Vzpomínky c. a k. důstojníka z válečné fronty na Sinaji a 

následného zajetí v letech 1916-1919 v Evropě a později na 

Maltě, připomínající deníkový záznam.   

  

 

Koestler, Arthur                                ZK 3704  

Tma o polednách  

1 audiodisk (8 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jan Schánilec  

Politicko-filozofický román, jehož děj se rozvíjí koncem 30. let 20. 

století v období velkých moskevských procesů s bývalými čelními 

představiteli levé i pravé opozice, je knihou o jednom osudu, který 

syntetizuje životy mnoha lidí. Obžaloba i rozsudek se nakonec 

stávají společným dílem představitelů moci i jejich obětí, protože 

jedni i druzí jsou přesvědčeni o dějinné nutnosti role, kterou hrají.   

 

Kohout, Pavel                                   ZK 3706/1-2  

Kde je zakopán pes : memoáromán 1984-1987  

2 audiodisky (23 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Politická sága sedmdesátých let podává zprávu o lidech a činech, 

které jedny pokryly ctí a druhé hanbou. Autor na základě vlastních 

zážitků vypráví kriminální příběh tím napínavější, že je pravdivý.   
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Doerr, Anthony                                 ZK 3725/1-2  

Jsou světla, která nevidíme  

2 audiodisky (16 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Eva Spoustová.  

Nevidomá Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži, z které však po 

jejím obsazení Němci musejí uprchnout. Opouštějí tak své 

dosavadní jistoty a vydávají se za nejasnou vidinou bezpečného 

útočiště. Román získal prestižní Pulitzerovu cenou za rok 2015.   

  

Littell, Robert                                    ZK 3743  

Amatér   

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.  

Kryptograf Charlie Heller se během pátrání po vrazích své 

snoubenky zaplete do nebezpečné hry mezinárodní špionáže.   

  

 

Konrád, György                                 ZK 3766  

Spoluviník  

1 audiodisk (17 hod.) - MP3  -- Čte Jiří Kadlec  

Román psaný formou vzpomínek maďarského komunisty, který 

bojuje za vítězství své strany a později se stává její obětí.  

  

Körner, Vladimír                                ZK 3768 

Post bellum 1866: dvě variace na prohranou válku  

1 audiodisk (7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Dvojice historických novel sleduje průběh dvou bitev 

pruskorakouské války v roce 1866.  
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Körner, Vladimír                                ZK 3769   

Zánik samoty Berhof  

1 audiodisk (4 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  

Baladická románová novela inspirovaná dramatickými událostmi 

z českého pohraničí těsně po skončení 2. světové války v roce 

1945.  

  

Machek, Bohuslav                           ZK 3843  

Dolejší, Marie     

Dravec Mattoni  

1 audiodisk (8 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek.  

Vyprávění o osudech muže, který svým jménem proslavil 

minerální vodu z Čech.  

 

Lagus, Karel                                     ZK 3872  

Polák, Josef   

Město za mřížemi  

1 audiodisk (20 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec  

První souborný, důkladný dokument o proslulém Terezínu, jehož 

branami prošly za okupace tisíce příslušníků mnoha národů.  

 

Lambert, Eric                                     ZK 3873  

Dvacet tisíc zlodějů  

1 audiodisk (13 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka  

Děj románu se odehrává za druhé světové války mezi vojáky 

australské armády.  
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Lapierre, Dominique                        ZK 3881/1-2  

Collins, Larry Hoří už Paříž?  

2 audiodisky (21 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Reportáž zachycující dramatické události několika srpnových dnů 

roku 1944 těsně před příchodem spojeneckých armád do Paříže.  

  

Sunzi                                                  ZK 3900  

Umění války = The art of war  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský  

Inspirativní rady slavného čínského vojevůdce vymezuje základní 

principy úspěšné strategie a taktiky.   

  

Lederer, Jiří                                       ZK 3906 

Jan Palach : zpráva o životě, činu a smrti českého studenta  

1 audiodisk (6 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Český novinář a spisovatel se pokusil shromáždit veškeré 

dostupné informace o činu, který vzrušil milióny lidí a který se stal 

morálním apelem na národ, upadající do letargie po vpádu 

sovětských vojsk.  

 

DeMille, Nelson                                ZK 3946  

Noční pád  

1 audiodisk (6 hod., 33 min.) - MP3 -- Účinkují Igor Bareš, Dana 

Černá, Jaroslav Plesl  

Napínavý špionážní román, ve kterém se autor vrací k jedné z 

nezáhadnějších tragédií současnosti - katastrofě letu číslo TWA 

800, při níž zemřelo 230 lidí.   
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Wacker, Albrecht                             ZK 3947  

Na mušce lovce: vzpomínky elitního odstřelovače 

wehrmachtu Josefa "Seppa" Allerbergera  

1 audiodisk (10 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský  

Autentické vzpomínky elitního odstřelovače německé armády, 

přibližují boje na východní frontě v letech 1943 - 1945.  

  

Cornwell, Bernard                   ZK 3955  

Sharpův tygr. Richard Sharpe a obléhání Seringapatamu,  

1799   

1 audiodisk (15 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Luboš Ondráček   

První část série dobrodružných příběhů anglického vojáka se 

odehrává na jaře roku 1799 v jižní Indii, kde britská armáda 

obléhala a dobyla hlavní město maisúrského knížectví.   

 

Klíma, Josef                                      ZK 4026 

Advokát a jeho Pán   

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Josef Klíma.  

Napínavý příběh z české současnosti o prorůstání praktik podsvětí 

do nejvyšších justičních orgánů.   

  

Crane, Stephen                                 ZK 4046  

Rudý odznak odvahy  

1 audiodisk (6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Námětem románu je vnitřní přerod jinocha v průběhu jedné bitvy 

americké občanské války - z nezralého, zbabělého mladíka po 

odhodlaného muže. Román, prohlášený za základní dílo moderní 

americké literatury, je dílem 24letého autora.   
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Matthews, Jason                              ZK 4096/1-2  

Rudá volavka  

2 audiodisky (21 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.  

Špionážní thriller sleduje neúprosný souboj mezi ruskými  a 

americkými tajnými službami, v němž je jedna z hlavních rolí 

přisouzena "rudé volavce" Dominice Jegorovové.   

  

Kmenta, Jaroslav                              ZK 4152  

Padrino Krejčíř: Afričan  

1 audiodisk (8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský  

Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se v 

Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul 

vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice.  

  

Shaw, Irwin                                        ZK 4155/1-3  

Mladí lvi  

3 audiodisky (25 hod., 31 min.) - MP3 - Čte Richard Honzovič  

Strhující děj románu se odehrává za druhé světové války v západní 

Evropě a severní Africe. Autor tu sugestivně zachycuje pohled na 

válku z hlediska amerických vojáků i jejich německých protivníků.   

  

Johnson, Boris                                  ZK 4168/1-2  

Faktor Churchill: muž, který psal dějiny  

2 audiodisky (14 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Pohled na politickou činnost a složitou osobnost britského 

státníka Winstona Spencera Churchilla.   
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Harris, Robert                                   ZK 4177  

Otčina  

1 audiodisk (3 hod., 52 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiří Vyorálek, Jan 

Vondráček, Lucie Juřičková   

Kriminální a současně špionážní román na bázi fikce, 

předpokládající, že nacistické Německo vyhrálo válku a Hitler a 

řada nacistických pohlavárů dosud žije.   

  

Snyder, Timothy                               ZK 4180/1-3  

Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem  

3 audiodisky (24 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Plachý  

Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nacházejí krvavé 

země. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky 

dvou vůdců zahynulo čtrnáct milionů lidí. Kniha se zaměřuje na 

období 30. a 40. let 20. století.    

 

Kmenta, Jaroslav                             ZK 4181  

Padrino Krejčíř: Afričan  

1 audiodisk (8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský  

Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se v 

Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul 

vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice.   

  

Wiesel, Elie                                       ZK 4189  

Noc  

1 audiodisk (3 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic  

Výpověď známého židovského autora o pobytu v koncentračním 

táboře Buchenwald a Osvětim v letech 1944-1945.   
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Ohler, Norman                                  ZK 4219  

Totální rauš: drogy ve třetí říši  

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Vasil Fridrich.  

Strhující jako thriller - první komplexní studie drogové 

problematiky ve třetí říši.   

  

Kosatík, Pavel                                  ZK 4224/1-2   

Jan Masaryk - pravdivý příběh  

2 audiodisky (16 hod., 46 min.) – MP3 – Čte Jan Šťastný.  

Masaryk mýtů zbavený. Životní osudy člověka a oblíbeného 

politika provázané s osudy všech členů Masarykovy rodiny.   

   

Kmenta, Jaroslav                             ZK 4236/1-2  

Padrino Krejčíř: žralok   

2 audiodisky (17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský  

Děj knihy popisuje pposlední fázi vyšetřování aktivit Radovana 

Krejčíře v České republice, tedy od roku 2002 do roku 2005.    

  

Bryson, Bill                                        ZK 4256/1-2  

Amerika 1927: Lindbergh: letci a hrdinové transatlantiku  

2 audiodisky (24 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Amerika v létě roku 1927 zažila mnoho neuvěřitelných věcí. Měla 

prezidenta, který pracoval jen čtyři hodiny denně, vynález televize, 

zrození mluveného filmu, vrchol Al Caponovy gangsterské vlády, 

ale hlavně Charlese Lindbergha, který jako první přeletěl Atlantik 

a stal se hrdinou. Kniha vtáhne čtenáře do atmosféry americké 

společnosti roku 1927, během kterého Amerika dospěla, zaujala 

ústřední roli a navždy změnila svět.   

  



42  

  

Renehan, John                                 ZK 4262/1-2  

Údolí  

2 audiodisky (16 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal.  

Napínavý válečný román, který se odehrává převážně na 

odloučené základně americké armády umístěné v pusté krajině 

uprostřed afghánských hor.    

  

Lewis, Norman                                 ZK 4271  

Odborník ze Sicílie  

1 audiodisk (14 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Román odhaluje činnost mafie na Sicílii a v USA.   

 

Lewis, Norman                                 ZK 4272  

Podivná společnost  

1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Napínavý, fiktivní, román o nebezpečném pronikání německých 

neofašistů do společenských a hospodářských struktur Latinské 

Ameriky.   

  

Linklater, Eric                                   ZK 4291  

Rozprava nad mračny  

1 audiodisk (5 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Kniha, kterou autor napsal za 2. světové války, je velkou úvahou o 

životě a jeho smyslu, o odpovědnosti jednotlivců za osudy světa.   

  

London, Artur Gerald                       ZK 4294  

Doznání: v soukolí pražského procesu  

1 audiodisk (19 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  
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Autentické svědectví o jednom z největších politických procesů s 

"protistátním centrem R. Slánského a spol".   

  

Lord, Walter                                      ZK 4297  

Den hanby: kultovní kniha o útoku na Pearl Harbor  

1 audiodisk (10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Autor se pokusil sestavit na základě výpovědi pamětníků a studia 

archivních materiálů z americké i japonské strany průběh útoku 

na Pearl Harbor.   

  

Lustig, Arnošt                                   ZK 4304  

Na letišti: exkluzívní literární trip magazínu Koktejl  

1 audiodisk (6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Teper. - Spor o území 

a lidská práva mezi Izraelci a Palestinci.  

  

Lustig, Arnošt                                   ZK 4306  

Nikoho neponížíš  

1 audiodisk (9 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková - 

Obsahuje: Dívka s jizvou -- První před branami - Modrý den -- 

Hodiny jako větrný mlýn. 

Čtyři povídky odehrávající se v době druhé světové války v Praze.  

Dívka s jizvou - příběh děvčete, kterému Němci zabili otce i matku.  

První před branami - hrdinou je asi třináctiletý chlapec, který 

umírá na hlavni německého tanku proto, že příliš důvěřoval 

vojákům. Modrý den - příběh o Němce, žijící za okupace v Praze. 

Hodiny jako větrný mlýn - líčí osud několika lidí, kteří se v 

květnových dnech roku 1945 ukryli ve sklepě židovské radnice.   
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Lustig, Arnošt                                   ZK 4307   

Noc a naděje  

1 audiodisk (7 hod., 19 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel - Obsahuje: 

Návrat -- Růžová ulice --  Děti -- Morální výchova -- Štěpán a Anna -- 

Modravé plameny -- Naděje  

Sedm povídek o lidech zavlečených za druhé světové války do 

terezínského ghetta.   

  

Freuchen, Peter                                ZK 4315  

Kniha sedmi moří  

1 audiodisk (18 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Příběhy, námořní dobrodružství, vědecké výzkumy v batysférách, 

legendy a mýty.  

 

Novák, Jan                                        ZK 4323/1-2  

Miliónový jeep  

2 audiodisky (16 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka.  

Příběh svérázného podvodníka s megalomanskými sklony, 

odehrávající se nejprve v Čechách a pak v USA v 70. letech 20. 

století, je zobrazením absurdního světa, v němž žijeme.   

  

Zander, Joakim                                ZK 4336  

Plavec   

1 audiodisk (11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte František Kreuzmann.  

Dramaticky vystavěný politický a špionážní thriller švédského 

autora  z prostředí amerických tajných služeb zachycuje eskalaci 

ostrého konfliktu, který vznikne v důsledku možného úniku 

speciálních informací.   
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Hejkalová, Markéta                          ZK 4351  

Rudé paprsky severního slunce  

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čtou Simona Postlerová, 

Roman Štolpa.  

Špionážní thriller, v němž se osudy několika protagonistů protnou  

v jihokorejském Soulu.   

  

Rozhlasová historie                          ZK 4376/1-2  

2 audiodisky (12 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Turek a další -- 

Obsahuje: Období první republiky -- Období druhé světové války -- 

Období poválečné republiky -- Období komunistické totality -- 

Období od Sametové revoluce.   

116 reportáží, záznamů, projevů a zajímavostí z 90 let 

rozhlasového vysílání. Nahrávky z let 1928-2013. Uslyšíte Tomáše 

G. Masaryka, Tomáše Baťu, Edvarda Beneše, Josefa Suka, Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha, Miladu Horákovou a mnoho dalších.   

  

Bonhoff, Otto                                    ZK 4383  

Neviditelné hledí  

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) - MP3 - Čte Roman Hemala.  

Špionážní román z NSR počátku padesátých let vypráví příběh 

pracovníka rozvědky NDR v jednotkách nově zbudované spolkové 

armády.   

  

Hemingway, Ernest                          ZK 4391/1-2  

Komu zvoní hrana  

2 audiodisky (20 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Román o účasti mezinárodních vojenských oddílů ve španělské 

občanské válce v letech 1936 - 1939.   
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Magnus, Kurt                                     ZK 4408  

Otroci raket : němečtí badatelé za rudým ostnatým drátem  

1 audiodisk (19 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Monografie o životě a práci téměř 2000 německých odborníků  a 

vědců, kteří byli odvlečeni do SSSR a zapojeni do výroby raket.   

  

Vácha, Dalibor                                  ZK 4428  

Červenobílá  

1 audiodisk (11 hod., 39 min.) – MP3 – Vítězný román 19. 

Ročníku Literární ceny Knižního klubu. – Čte Josef Prokop.  

Román se věnuje šesti letům československých legií za občanské 

války v Rusku. V centru autorovy potornosti je cesta čtvrtého pluku 

a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka.  

  

Maloumian, Armand                         ZK 4435  

Synové Gulagu  

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) – MP3 – Čte Jiří Zavřel  

Otřesné svědectví o nelidském světě sovětských koncentračních 

táborů, jak je pozná během svého osmiletého vězení na Sibiři 

mladý Francouz, který byl bez udání důvodů KGB zatčen a 

odsouzen.   

  

Marčenko, Anatolij Tichonovič         ZK 4450  

Žij jako všichni  

1 audiodisk (8 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Výpověď sovětského disidenta a politického vězně o životě v 

lágrech i pronásledování všemocnou KGB v civilním životě.   
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Neillands, Robin                               ZK 4471  

Války Růží  

1 audiodisk (10 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Zdena Kubíčková.  

Dramatický popis války červené a bílé růže a osudů jejích hlavních 

aktérů - Lancasterů a Yorků.   

  

Kmenta, Jaroslav                             ZK 4483  

Boss Babiš  

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Petr Kubes.  

Reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje 

Babiše.   

  

Flanagan, Richard                            ZK 4489/1-2  

Úzká cesta na daleký sever  

2 audiodisky (17 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Válečný román vypráví o osudech australských vojáků za druhé 

světové války, kteří v krutých podmínkách japonského 

zajateckého tábora stavěli železnici smrti. Kniha je věnována 

jednomu z těchto bývalých zajatců, autorovu otci. Tento tragický 

příběh také líčí slavný román Most přes řeku Kwai.  

  

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4495  

Breviář pozitivní anarchie  

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Výborná kniha oblíbeného spisovatele a historika na téma 

cyklického charakteru dějin a vzorců, které se v průběhu historie 

opakují a jsou paralelou i současnému migračnímu dění.  
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Vaněk, Vladimír                                ZK 4504  

Moje válečná odyssea : vzpomínky legionáře Vladimíra 

Vaňka  

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Vzpomínky legionáře a aktivního účastníka československého 

zahraničního odboje na období první světové války.   

  

Maurois, André                                  ZK 4531  

Mlčení plukovníka Brambla  

1 audiodisk (4 hod.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.   

Kniha autorových zážitků z 1. světové války, kdy sloužil v anglické 

armádě jako spojovací důstojník a tlumočník.   

  

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna     ZK 4575/1-3  

Doba z druhé ruky: konec rudého člověka  

3 audiodisky (25 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

Běloruská spisovatelka a novinářka předkládá názory a 

vzpomínky Rusů i jiných národů bývalého Sovětského svazu 

věnované životu  v této zemi i v současném Rusku.   

  

Atentát na Heydricha                       ZK 4592  

Paměť národa : sedmdesát příběhů Paměti národa  

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík  

Portréty osobností spjatých s protinacistickým odbojem, 

atentátem na Heydricha a následnými represemi ze strany 

okupační moci.  
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Kyle, Chris                                         ZK 4626 

Americký sniper : autobiografie nejúspěšnějšího 

odstřelovače amerických dějin : předloha ke 

stejnojmennému filmu  s Bradley Cooperem 

1 audiodisk (11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čtou Bohdan Tůma, Jitka 

Moučková 

Drsný a nezapomenutelný příběh z jednotky amerického 

námořnictva SEAL o geniálním odstřelovači Chrisi Kyle, nepřáteli 

přezdívaným "Ďábel", spolubojovníky ze SEALu "Legenda".  

 

Middlebrook, Martin                        ZK 4633 

Nálet na Peenemünde : noc ze 17. na 18. srpna 1943 

1 audiodisk (12 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

Obsáhlý a podrobný popis příprav Britského královského letectva 

(RAF), samotného náletu i důsledků bombardování německého 

vývojového a zkušebního střediska pro rakety V2 v létě roku 1943 

během 2. světové války.  

  

Myrer, Anton      ZK 4705/1-3  

Divoké pobřeží  

3 audiodisky (26 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Román odehrávající se na počátku vstupu Spojených států do 2. 

světové války. 

 

Myrer, Anton       ZK 4708  

Velká válka  

1 audiodisk (21 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.  
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Román z období let 1943 - 1944, kdy v Tichomoří převzali 

Američané strategickou iniciativu a začali z této oblasti postupně 

vytlačovat Japonce. 

 

Ott, Wolfgang    ZK 4775 

Žraloci a malé ryby  

1 audiodisk (16 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Linhart – 

vojenské námořnictvo 

Na osudech mladého německého námořníka tento světově 

proslulý román zobrazuje ponorkovou válku v Atlantiku.  

  

Lambert, Eric     ZK 4868  

K slávě odsouzeni  

1 audiodisk (6 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. Autor 

působivého válečného románu čerpá ze svých osobních 

zkušeností v jedné z nejdůležitějších bitev 2. světové války, v bitvě 

u Alameinu.  

 

Marshall, Bruce     ZK 4876/1-2  

Starý voják neumírá  

2 audiodisky (12 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. Román 

o skotském důstojníkovi, který za všech okolností volí cestu 

spravedlnosti a cti.  

 

Pospíšil, Ladislav    ZK 4958  

Ve znamení Halleyovy komety  

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) - MP3 -- Podle vyprávění otce 

zaznamenal Michael Pospíšil -- Čte Tomáš Juřička.  
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Vyprávění o každodenních příhodách vojáků, často s humorem, 

ale i sarkasmem. Autorovi to umožnil deník, který si psal den co 

den na frontě.  

 

Ryan, Cornelius      ZK 5400  

Poslední bitva  
1 audiodisk (23 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – literatura 

faktu  

Kniha popisuje okolnosti a události konce války a dobývání Berlína.  

 

Albright, Madeleine Korbel    ZK 5410  

Fašismus: varování  
1 audiodisk (11 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Táňa Fischerová -- úvahy  

Kniha přibližuje historický vývoj a různé podoby fašismu. Je výzvou k 

pochopení vážnosti situace, jež je nezbytné k tomu, abychom se 

vyhnuli opakování tragických chyb minulosti.  

 

Ivanov, Miroslav     ZK 5450/1-2  

Milada Horáková : justiční vražda  
2 audiodisky (14 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jitka Smutná, Martin 

Zahálka – literatura faktu 

Rekonstrukce procesu s Miladou Horákovou je děsivým svědectvím 

o politických procesech a atmosféře 50. let 20. století.  

 

Janáč, Marek     ZK 5455  

Srpen 1968 : 10 hodin komentovaných originálních nahrávek  
1 audiodisk (10 hod., 47 min.) MP3 -- Průvodní slovo Marek Janáč, 

Oldřich Tůma – rozhovory 

Nejrozsáhlejší projekt představující archivní zvukové nahrávky z let 

1968 a 1969 dává možnost pochopit pražské jaro 1968 v 

souvislostech, a poslechnout si přes dvě stovky originálních 

záznamů událostí (např. záznam rozhovoru s popáleným Janem 



52  

  

Palachem či přímý přenos vítězného utkání ČSSR-SSSR, které 

vyhnalo tisíce jásajících lidí do ulic).  

 

Binet, Laurent      ZK 5536/1-2  

HHhH  
2 audiodisky (13 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Plachý -- válečné 

romány  

Román současného francouzského autora zachycuje události, které 

souvisejí s provedením atentátu na Reinharda Heydricha v roce 

1942.  

  

Navara, Luděk       ZK 5537  

Na útěku : neuvěřitelný příběh Josefa Brykse  
1 audiodisk (5 hod., 3 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- literatura 

faktu  

Neuvěřitelný příběh československého letce Josefa Brykse, který se 

stal obětí komunistického režimu.  

  

Liška, Přemysl       ZK 5572  

Ve znamení zločinu : skutečné kriminální případy  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- literatura 

faktu  

Skutečné kriminální případy.  

  

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna  ZK 5598/1-2  

Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti  
2 audiodisky (14 hod., 33 min.) MP3 -- Čtou Lucie Kožinová, Zdeněk 

Mahdal a další – reportáže 

Otřesné výpovědi prostých Bělorusů o důsledcích výbuchu jaderné 

elektrárny Černobyl v dubnu 1986 - zkáza, smrt a trvalá tělesná i 

duševní postižení.  
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Závodský, Ondřej     ZK 5676 

Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel  
1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- eseje  

Nastolení oligarchické vlády v České republice, projevy tohoto 

systému vládnutí a možnosti, jak oligarchii porazit.  

  

Houellebecq, Michel     ZK 5680  

Serotonin  
1 audiodisk (10 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- politické 

romány  

Příběh frustrace a odcizení, kterým oceňovaný i zatracovaný autor 

opět potvrzuje nejen vytříbený styl, ale i svou pověst enfant terrible 

francouzské literatury.  

  

Scott, Robert Lee    ZK 5833  

Ten den mi patřilo nebe  
1 audiodisk (11 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

autobiografické vzpomínky 

Volné pokračování knihy vzpomínek amerického vojenského letce, 

která vyšla v roce 1993 pod názvem "Bůh je mým druhým pilotem".  

  

Sedláček, Tomáš     ZK 5834 

Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od 

Gilgameše po finanční krizi  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

monografie  

Hlavní makroekonomický stratég ČSOB interpretuje vývoj 

ekonomického myšlení a jeho ideových základů od Gilgameše po 

současnost.  

 

 

 



54  

  

Simonov, Konstantin Michajlovič   ZK 5862 

Historie mladého muže  
1 audiodisk (7 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

autobiografické příběhy  

Soubor črt z front 2. světové války.  

  

Kmenta, Jaroslav      ZK 5879  

Rudý Zeman  
1 audiodisk (15 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- literatura 

faktu  

Investigativní portrét prezidenta Miloše Zemana důkladně rozebírá 

komu a proč se mstí a vykresluje politickou atmosféru doby, v níž 

žijeme. Kniha volně navazuje na knihu "Boss Babiš".  

  

Szántó, Jakub       ZK 5907  

Za oponou války : zpravodajem nejen na Blízkém východě  
1 audiodisk (11 hod., 14 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- 

reportáže  

Autor v knize přibližuje svou novinářskou práci a osobní svědectví s 

tím spojené, a to nejen ze zemí Blízkého východu.  

  

Mehler, Ha. A.      ZK 6076  

Umění vládnout : tajemství úspěchu moudrých státníků  
1 audiodisk (14 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- studie 

Přehled nejlépe fungujících politických systémů v dějinách lidstva.  

 

Plokhy, Serhii      ZK 6097/1-2  

Černobyl : historie jaderné katastrofy  
2 audiodisky (12 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

monografie  

Americký autor přibližuje historii havárie v jaderné elektrárně v 

ukrajinském Černobylu v dubnu 1986. Zkoumá podrobně její příčiny 
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i následky a všímá si také selhání tehdejších sovětských úřadů.  

  

Tabery, Erik       ZK 6126  

Vládneme, nerušit : opoziční smlouva a její dědictví  
1 audiodisk (13 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Ivan Trojan -- literatura 

faktu  

Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt interpretuje vývoj české 

politické scény od poloviny devadestých let 20. století po 

současnost.  

  

Szántó, Jakub     ZK 6192  

Česko na křižovatce  
1 audiodisk (8 hod., 22 min.) MP3 – komentáře 

Kniha předkládá plastický a mnohovrstevnatý pohled na proměnu 

politiky i celé společnosti, kterou v Česku v posledních letech 

zažíváme.  

 

Anýž, Daniel       ZK 6236  

Jdu s hlavou vztyčenou : příběh rodiny Milady Horákové  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – 

literatura faktu 

Biografie předkládá ucelený příběh příslušníků rodiny Milady 

Horákové - statečných lidí, kteří zaplatili za to, že se odmítali smířit 

se zlem a nesvobodou.  

  

Telička, Pavel      ZK 6376 

Kterak jsme vstupovali  
1 audiodisk (15 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – rozhovory 

Hlavní vyjednavač za českou stranu a zpravodaj ČTK v Bruselu 

přibližuje formou rozhovoru klíčové etapy procesu sbližování České 

republiky s Evropskou unií.  
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Tomáš, František     ZK 6395  

Je sedm hodin středověkého času : postavy a příběhy ze 

začátků Svobodné Evropy  
1 audiodisk (8 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – vzpomínky 

Drobné portréty pracovníků, kteří stáli u zrodu českého vysílání 

rádia Svobodná Evropa.  

  

Marshall, Tim       ZK 6429  

Věk zdí : proč dnes všude na světě vyrůstají nové hradby  
1 audiodisk (11 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – 

světová politika - 21. století 

Publikace analyzuje důvody vzniku fyzických, národostních, 

sociálních nebo kulturních bariér v různých státech a oblastech 

světa (Evropa, Blízký východ, Spojené státy, Čína atd.).  

  

Ulfkotte, Udo        ZK 6446  

Hrozba terorismu : islamisté a jejich tajná síť  
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Ludmila Dvorská -- 

literatura faktu  

Znamenitá studie o možných příčinách a pozadí současného 

islámského terorismu.  

  

Novák, Jan                                    ZK 6527/1-4 

Kundera : český život a doba  
4 audiodisky (42 hod., 2 min) MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

literatura a politika - Československo 

Milan Kundera, ve světě asi dnes nejznámější spisovatel s českými 

kořeny. Právě jeho "českému životu" je věnován obsáhlý životopis, 

mapující Kunderovo rodinné zázemí, básnické počátky ve znamení 

stalinismu 50. let, prominentní působení v 60. letech a život v 

hledáčku Státní bezpečnosti před odchodem do exilu v 1. pol. 70. 

let.  

 



57  

  

Špitálníková, Nina                        ZK 6529 

Svědectví o životě v KLDR 
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 - Čte Marcela Šiková 

literatura faktu 

Kniha koreanistky Niny Špitálníkové přináší sedm rozhovorů se 

severokorejskými uprchlíky, kteří přibližují svůj každodenní život v 

zemi, která je považována za jednu s nejtužším autokratickým 

režimem na světě. 

 

Bondarev, Jurij Vasil‘jevič   ZK 6553/1-2  

Hořící sníh  
2 audiodisky (17 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

válečné romány  

Kniha je sugestivním panoramatickým obrazem bojů u Stalingradu 

po obklíčení armády generála Pauluse.  

  

Fíla, Ivan       ZK 6608  

Muž, který stál v cestě  
1 audiodisk (8 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- politické 

biografické romány  

Strhující román o lékaři a politikovi Františku Krieglovi, který se v 

srpnu 1968 pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako 

jediný nepodepsal potupný moskevský dokument o tzv."dočasném 

pobytu sovětských vojsk na území ČSSR".  

 

Le Carré, John     ZK 6658/1-2  

Jeden musí z kola ven  
2 audiodisky (17 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

špionážní romány  

Špionážní román zachycuje pátrání po moskevském agentovi, který 

již dlouhá léta působí uvnitř britské výzvědné sítě.  
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Vácha, Dalibor      ZK 6702  

M+B+M : Mašín, Balabán, Morávek : román  
1 audiodisk (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- válečné 

romány  

Román vypráví o odbojové činnosti těchto tří velikých postav 

československé historie od roku 1939 až do jejich úplného konce.  

  

Silva, Daniel     ZK 6731/1-2  

Černá vdova  
2 audiodisky (20 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš – špionážní 

romány 

Hlavní hrdina, Gabriel Allon, musí reagovat na hrůznou akci 

teroristické organizace Islámský stát, a najít agentku, tzv. černou 

vdovu, která je schopna proniknout do samého středu IS.  

  

Šlachta, Robert    ZK 6735  

Čas na odvahu : příběh vzniku hnutí Přísaha  
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Čte David Prachař, Jakub Saic – 

reportáže 

Kniha formou reportáže představuje Roberta Šlachtu v jeho nové 

roli lídra politického hnutí Přísaha. Nabízí čtenáři pohled do zákulisí 

road show, seznamuje s reakcemi lidí a přibližuje filosofii a vize 

bývalého elitního policisty.  

 

Mareš, Jaroslav V.    ZK 6757  

Největší záhady kriminalistiky  
1 audiodisk (11 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš – literatura 

faktu 

Naše nejznámější nevyřešené kriminální případy z 20. století, které 

se povětšinou dostaly do povědomí široké veřejnosti i filmovým 

zpracováním.  
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Vladislav, Jan      ZK 6763/1-6  

Otevřený deník : 1977-1981  
6 audiodisků (61 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- deníky  

Základem Otevřeného deníku básníka, esejisty, překladatele, 

editora a autora pohádek Jana Vladislava (1923-2009) jsou 

deníkové záznamy, které si jako signatář Charty 77 vedl v Praze od 

ledna 1977 do ledna 1981, kdy byl donucen odejít do exilu ve 

Francii. V knize shrnul své celoživotní spisovatelské zkušenosti a 

obecně platné svědectví o osudu humanitního vzdělance ve střední 

Evropě 20. století.  

 

Rupnik, Jacques      ZK 6839  

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu : o české minulosti 

a přítomnosti  
1 audiodisk (9 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Václav Jílek, Igor Orozovič, 

Karel Hvížďala, Miloslav König – sborníky 

Eseje a články věnované politickému a historickému vývoji v 

Československu a následně Česku a na Slovensku od roku 1918 do 

současnosti.  

  

Barbusse, Henri       ZK 6895 

Oheň  
1 audiodisk (11 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- válečné 

romány  

Román z první světové války, v němž autor zpracovává své zážitky z 

fronty v severní Francii.  

 

 


