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Ransome, Arthur    ZK 5611  

Boj o ostrov  
1 audiodisk (12 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Prázdninová dobrodružství dětských posádek dvou 

plachetnic na jezeře a na ostrově Divokých koček.  

 

Luk‘janenko, Sergej Vasil‘jevič  ZK 5612/1-2  

Noční hlídka  
2 audiodisky (17 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Černý – 

vědecko-fantastické romány 

První díl fantasy románu se odehrává v reáliích 

současného Ruska, kde bojují stoupenci Tmy a Světla.  

 

Baňas, Ludvík      ZK 5613  

Vzpomínky : rukulíbám, když tak obě  
1 audiodisk (1 hod., 45 min.) MP3 -- Mluví Ludvík Baňas -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky nevidomého autora vyprávěné osobitým 

jazykem s humorem, optimismem i steskem.  

 

Schwarzenegger, Arnold    ZK 5614/1-3  

Total Recall : můj neuvěřitelný životní příběh  
3 audiodisky (28 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček -

- autobiografie  

Autobiografické vzpomínky amerického sportovce, herce a 

politika rakouského původu, který se proslavil nejen v 

akčních filmech, ale také jako guvernér amerického státu 

Kalifornie.  

  



  

Benson, Paul      ZK 5615 

Media : sdělovací prostředky  
1 audiodisk (1 hod., 50 min.) MP3 -- učebnice 

Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: o 

médiích, tisk, obsah, lidé kolem tisku, výroba, fotografie, 

rozhlas, televize atd.  

 

Benson, Paul      ZK 5616 

Politika = Politics  
1 audiodisk (1 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Politické 

systémy -- Politika -- Vláda -- Politika v demokracii -- 

Politické fylozofie a jejich zastánci -- Česká historie -- 

Současné politické strany -- učebnice 

Učební text angličtiny  

 

Benson, Paul      ZK 5617 

Arts = Umění  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Obsahuje: Arts -- 

Musical instruments -- Musicians -- Singing -- Famous 

operas, ballets, and compositions -- Dance -- Theater -- All 

you want to know about opera -- Films -- A movie that will 

knock your socks off -- Painting -- Museums -- Exhibition -- 

Style -- Parts of a building -- učebnice 

Učební text angličtiny Arts obsahuje tématické okruhy: 

umělecké obory, hudební nástroje, hudebníci, zpěv, slavné 

opery, balety, skladby, tanec atd.  

 

Benson, Paul      ZK 5618 

Money = Peníze  
1 audiodisk (1 hod., 49 min.) MP3 -- Obsahuje: Basic 

expressions that you'Il often hear -- Where is the money -- 

Your personal finances -- How to protect it -- Salary -- Who's 



who in the bank -- In the bank -- Can I change my money? -- 

Cash advance -- Bank transactions -- Borrowing and 

lending money -- What do banks offer -- I'd like to open an 

accont -- Getting money wired -- A deposit -- A loan -- A bad 

check -- Information on bank accounts -- Business 

accounts -- The logistics of opening an account -- Using the 

account -- Services attached to the -- učebnice 

Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: základní 

obraty, které často uslyšíte, kde jsou peníze, vaše finance, 

jak je chránit, plat, kdo je kdo v bance atd.  

 

Benson, Paul      ZK 5619 

Post Office = Pošta  
1 audiodisk (54 min.) MP3 -- Obsahuje: What is sent -- How 

to send something -- Money -- Mail -- Making a phone call -- 

Sending a fax -- At the post office -- Cash, check, or money 

order -- Problems with Packages -- učebnice 

Učební text angličtiny Post Office obsahuje tématické 

okruhy: co se posílá, jak něco poslat, peníze, zásilky, 

telefonování, na poště, problémy s balíkem atd.  

 

Schwiening, Miriam     ZK 5620 

Telephone = Telefonování  
1 audiodisk (1 hod., 21 min.) MP3 -- Obsahuje: Calling 

home -- Calling to work -- Troubles with understanding -- 

Spelling -- Numbers -- Arragements -- Making a phone call -

- Getting through -- Apologies, excuses -- Phone activities -- 

About fax -- Business phoning, wrong number -- učebnice 

Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: 

telefonování domů, do práce, je špatně rozumět, 

hláskování, čísla, jak se dovolat, omluvy atd.  

 

 



Benson, Paul      ZK 5621 

Travel = Cestování  
1 audiodisk (1 hod., 52 min.) MP3 -- Obsahuje:  Going on a 

trip -- Vacation plans -- Bus, train -- Information Office -- 

Public Transportation -- Car, taxi, plane -- Border Crossing -- 

Luggage -- Places to stay -- At a hotel -- Sightseeing -- 

Asking the way -- Losing something -- Going through 

customs -- Transpport that makes sense -- A four star hotel 

-- Where am I going? – učebnice 

Učební text angličtiny Travel obsahuje tématické okruhy: 

jedeme na cestu, plány na dovolenou, autobus, informační 

kancelář, městská doprava, auto, taxík, letadlo atd.  

 

Benson, Paul      ZK 5622 

Office = Kancelář  
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Obsahuje: Office 

equipment -- Paper supplies -- Office activities -- Order in 

the office -- How to get in Touch -- Cards to success -- A 

stop at the copy shop -- General computer terms -- 

Business people -- Basic business – učebnice 

Učební text angličtiny Office obsahuje tématické okruhy: 

kancelářské vybavení, potřeby z papíru, činnost v 

kanceláři, o počítači, lidé v podnikání, základní obchodní 

pojmy.  

 

Benson, Paul      ZK 5623 

Tell me about yourself = Povídej o sobě  
1 audiodisk (2 hod., 6 min.) MP3 -- Obsahuje:  Seznamte 

se s několika lidmi -- Jak se představit -- Pozdravy -- 

Prezentace firmy -- Pohovor -- Všeobecné tituly -- Podnikání 

-- Státní správa -- Aristokracie -- Lékařské odvětví -- Kultura 

-- Fyzicky náročná povolání -- Různá povolání -- Lidé na 

okraji -- učebnice 



Učební text angličtiny Tell me About Yourself obsahuje 

tématické okruhy: představování, pozdravy, prezentace 

firmy, pohovor, podnikání, státní správa, různá povolání 

atd.  

 

Benson, Paul      ZK 5624 

Instructions = Instrukce : slovesa  
1 audiodisk (1 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Motion and 

position -- Senses -- Body -- Mind and thought -- Ownership -

- Making copies -- Relax! It's just a fax -- Friend or foe -- 

Rice in a boiling bag -- učebnice 

Učební text angličtiny Instructions obsahuje tématické 

okruhy: pohyb a poloha, smysly, tělo, myšlení, vlastnictví 

atd.  

  

Hanišová, Viktorie    ZK 5625  

Houbařka  
1 audiodisk (9 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

české romány  

Komorní román na příběhu mladé ženy Sáry snažící se 

specifickým způsobem zapomenout na prožité trauma, 

potvrzuje známou tezi, že sám před sebou člověk neuteče.  

 

Patchett, Ann      ZK 5626/1-2  

Bel canto : román  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – americké romány 

Do honosné vily, kde se odehrává narozeninová oslava 

velkopodnikatele, vniknou ozbrojení teroristé a zajmou 

všechny hosty. Román popisuje postupný vývoj vztahů 

mezi rukojmými a ozbrojenci. Věkově, národostně i 

názorově různorodá komunita uvnitř vily začíná žít 

vlastním životem, vznikají nová přátelství i lásky.  



  

Richterová, Jana     ZK 5627/1-2  

Zahrada. 4, Velmistr  
2 audiodisky (17 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -

- fantasy romány  

Čtvrtý díl fantasy románu o mladých lidech, kteří jsou 

obdařeni zvláštními schopnostmi.  

 

Ferrero, Bruno      ZK 5628  

Poslouchání pro duši : to nejlepší z příběhů Bruna 

Ferrera  
1 audiodisk (2 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Simona 

Postlerová -- příběhy  

Motivační příběhy italského sběratele moudrostí a 

poučení, nabízejí duchovní osvěžení a podněty pro všechny 

milovníky spirituální literatury, rodiče, vychovatele i 

dospívající.  

 

Lom, Herbert      ZK 5629  

Dr. Guillotin : bádání excentrického vědce, který 

předběhl svou dobu  
1 audiodisk (6 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

biografické romány  

Román o lékaři, který chtěl z humánních pohnutek zkrátit 

umírání odsouzeným a přesto se jeho jméno stalo 

symbolem pro krutost a násilí. Kniha se vyznačuje 

smyslem pro dobovou atmosféru.  

 

Rada, Vlastimil      ZK 5630  

Budulínek a Matlafousek, aneb, Vzpoura na lodi 

"Primátor Dittrich" : první díl Bohatýrské trilogie  
1 audiodisk (1 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

parodie  



Spoluautorem této bohatýrské parodie z doby první 

republiky je Jaroslav Žák, který je skryt pod pseudonymem 

Jerry Jack. Žertovné vyprávění na pozadí vzpoury 

námořníků na vltavském parníčku s četnými narážkami na 

tehdejší společenské dění.  

 

Whitton, Hana      ZK 5631  

Anna Česká : dcera Karla IV. na anglickém trůnu : 

román  
1 audiodisk (7 hod., 34 min.) MP3 -- Jaromír Meduna, 

vypravěč ; Klára Oltová Sedláčková, Anna Česká ; Denis 

Šafařík, Richard (mladý anglický král) ; Vojtěch Hájek, 

Otakar Brousek ml., Jitka Moučková, Petra Špindlerová – 

historické romány 

Milostný román s historickým pozadím vypráví příběh 

Anny, dcery Karla IV., která se v 16ti letech provdá a 

přicestuje za svým manželem Richardem II. do svého 

nového domova - Anglie.  

 

Bělohradský, Václav     ZK 5632  

Společnost nevolnosti : eseje z pozdější doby  
1 audiodisk (9 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic, Petr 

Neskusil – eseje 

Výběr z knihy filosofických esejů z let 1997 - 2007 se 

zamýšlí nad moderním-postmoderním světem a jeho 

společností.  

 

Seifert, Jaroslav      ZK 5633  

Všecky krásy světa  
1 audiodisk (2 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Rudolf Hrušínský -- 

autobiografické vzpomínky  

Kniha vzpomínek posledního z velikánů české literární 

avantgardy 20. století.  



  

Čapek, Karel      ZK 5634  

R.U.R.  
1 audiodisk (1 hod., 41 min.) MP3 -- Účinkují: Otakar 

Brousek, Jaroslava Adamová, Vladimír Brabec a další -- 

rozhlasové hry  

Vědeckofantastické drama se odehrává v blíže neurčené 

budoucnosti na ostrově, kde se vyrábějí umělé bytosti - 

roboti, kteří se po čase vzbouří proti lidem.  

  

Čapek, Karel     ZK 5635  

Bílá nemoc  
1 audiodisk (2 hod., 26 min.) MP3 -- Účinkují: Zdeněk 

Štěpánek, František Smolík, Jan Pivec a další – rozhlasové 

hry 

V blíže neurčené zemi se rozpoutá epidemie tzv. bílé 

nemoci. Jde o jakousi formu malomocenství, která se 

projevuje bílými skvrnami na kůži. Mladý doktor Galén 

vynalezl lék proti této nemoci, ale poskytuje ho jen 

chudým lidem, což se nelíbí vlivným osobám.  

  

  

Branald, Adolf      ZK 5636/1-2  

Stříbrná paruka  
2 audiodisky (16 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala 

-- historické romány  

Románová kronika z prostředí kočovných divadelních 

společností.  

  

 

 

 

 



Proust, Marcel      ZK 5637  

Swannova láska  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

francouzské romány 

Román z Paříže konce 19. století je příběhem lásky 

vzdělaného muže k ženě se špatnou pověstí.  

  

Harkenthal, Gerhard     ZK 5638  

Šibeniční lhůta  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- detektivní romány  

Tématem detektivního příběhu je boj americké a italské 

policie proti pašerákům omamných jedů na Sicílii, kteří 

jsou ve spojení s mafií.  

  

  

Žáček, Jan       ZK 5639  

Staroměstský orloj : skutečnosti a legendy  
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

monografie  

Podrobné dějiny a popis Staroměstského orloje a legendy 

s ním spojené.  

  

   

Matthews, Jason     ZK 5640/1-3  

Palác zrady  
3 audiodisky (25 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – špionážní romány 

Dvojitá agentka speciálně vyškolená v umění tzv. 

sexpionáže, Dominika Jegorovová, se vrací. Volné 

pokračování Rudé volavky, špionážního příběhu ze žhavé 

současnosti.  

  



Bible        ZK 5641 

Bible : nejkrásnější příběhy  
1 audiodisk (2 hod., 31 min.) MP3 -- Čtou Miroslav 

Táborský, Simona Postlerová, Jiří Dvořák, Hana 

Maciuchová, Jan Kanyza – příběhy 

Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy. Texty jsou 

zpracovány do formy vyprávění, které je poutavé, 

srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům.  

  

  

Honzák, Radkin      ZK 5642  

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření  
1 audiodisk (8 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- 

populárně-naučné publikace  

Populárně-naučná publikace se snaží najít cestu k 

duševnímu zdraví a poskytuje rady, jak se vyhnout 

syndromu vyhoření.  

  

Rychetníková, Hana     ZK 5643  

Komik se smutnýma očima  
1 audiodisk (4 hod., 37 min.) MP3 -- Načetla Hana 

Rychetníková – biografie 

Autorka rekapituluje životní příběh nezapomenutelného 

herce Jiřího Hrzána.  

  

 

Řeháčková, Věra     ZK 5644  

... a štěstí osleplo  
1 audiodisk (9 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -- 

české romány  

Román ze současnosti, jehož hrdinka se potýká s nepřízní 

osudu v podobě lakomého a bezcitného manžela, nelásky 

syna a dalších komplikovaných vztahů.  



  

Řeháčková, Věra    ZK 5645  

Jsi jednička, Zuzko  
1 audiodisk (6 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Typický dívčí příběh, který shrnuje všechny problémy 

dospívání a mezilidských vztahů.  

  

  

Řeháčková, Věra     ZK 5646  

Nebýt jako máma  
1 audiodisk (8 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh současné rodiny, která je rozvrácena matčiným 

alkoholismem a závislostí na hracích automatech.  

  

  

Řeháčková, Věra    ZK 5647  

Vyhoštěni z ráje  
1 audiodisk (5 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková - romány pro ženy  

Román o rozvedené ženě středního věku a matce 

dospívající dcery, která znovu hledá své místo v životě.  

  

  

Říha, Bohumil      ZK 5648  

Honzíkova cesta  
1 audiodisk (2 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Oblíbená knížka pro prvňáčky /i předškoláky/. O dětství, o 

soužití dětí se zvířátky, ale i o kamarádství a rošťačinkách.  

  

  



Říha, Bohumil      ZK 5649  

Jak jel Vítek do Prahy  
1 audiodisk (51 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Čtení pro malé čtenáře.  

  

Říha, Bohumil      ZK 5650  

O letadélku Káněti : veselé příhody pekelských dětí a 

jejich psa s malým letadlem  
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Pavlína Rychlá -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh vesnických dětí, které se při návštěvě letiště 

seznámí s tajemstvím hangárů.  

  

  

Říha, Václav       ZK 5651  

Dvanáct pohádek z onoho světa  
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky na biblické motivy dobra a zla.  

  

Říha, Václav       ZK 5652  

Pohádky o princeznách  
1 audiodisk (2 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Klasické pohádky o princeznách, králích, zlých macechách 

a čarodějnicích i hodných babičkách.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de  ZK 5653  

Citadela  
1 audiodisk (16 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

filozofické prózy  

Nedokončená básnicko-filosofická skladba, v níž autor 



uvažuje o smyslu tradičních hodnot a řádů, které moderní 

společnost často neuvědoměle a neuvážené zavrhuje.  

  

  

Saint-Exupéry, Antoine de   ZK 5654  

Kurýr na jih  
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jiří Dědeček -- 

francouzské romány  

Román líčí osud francouzského leteckého kurýra a 

ztroskotání jeho milostného vztahu.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de  ZK 5655  

Moje planeta  
1 audiodisk (18 hod., 38 min.) MP3 -- Obsahuje: Malý princ 

-- Kurýr na jih -- Noční let -- Země lidí -- Válečný pilot. -- Čte 

Tomáš Juřička – francouzské prózy 

Soubor vydání nedokončených próz francouzského autora, 

jednoho z průkopníků dopravního letectví.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de  ZK 5656  

Země lidí  
1 audiodisk (5 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Carmen Mayerová 

-- autobiografické romány  

Jedna z nejkrásnějších autorových knih vzpomínek a 

zamyšlení nad průkopnickou prací letců ve 20. letech 20. 

století podává přesný obraz autorova vnitřního života.  

  

  

Sairigné, Guillemette de    ZK 5657 

Všichni draci našeho života : příběhy psané na okraji 

propasti  
1 audiodisk (16 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

rozhovory  



Francouzská autorka se v nebývale otevřených 

rozhovorech se známými, ale i zcela neznámými 

osobnostmi zaměřila na traumata, kterými prošli.  

  

  

Puškin, Aleksandr Sergejevič   ZK 5658  

Evžen Oněgin  
1 audiodisk (1 hod., 28 min.) MP3 -- Úcinkují Jiří Němeček, 

Michal Pavlata, Viola Zinková – rozhlasové hry 

Veršovaný realistický román podává básnický obraz života 

statkářské Rusi 20. let 19. století.  

  

  

Maurois, André      ZK 5659/1-2  

Život lorda Byrona  
2 audiodisky (19 hod., 50 min.) MP3 -- Čte  Jiří Pick -- 

biografické romány  

Románový životopis čelního představitele druhé generace 

anglických romantických básníků.  

  

Remarque, Erich Maria    ZK 5660  

Nebe nezná vyvolených  
1 audiodisk (9 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -- 

německé romány  

Román, jehož děj se odehrává nedlouho po skončení 

druhé světové války, citlivě zachycuje vztah nevyléčitelně 

nemocné dívky a automobilového závodníka.  

  

Wagnerová, Magdalena    ZK 5661  

Rodinná anamnéza  
1 audiodisk (8 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

české romány  

Rodinná historie s ústřední postavou svérázné babičky, 



pohybující se v kontextu dějin 20. století a vymykající se 

běžným společenským normám a konvencím.  

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5662/1-2  

Prodavači ostatků  
2 audiodisky (23 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

historické romány  

Obsáhlý historický román z poloviny 14. století vypráví o 

dobrodružstvích syna chudého českého zemana, který 

odchází v neklidné době studovat do Paříže.  

  

50 nejznámějších českých pohádek   ZK 5663 
1 audiodisk (11 hod., 33 min.) MP3 -- Obsahuje též: 

Šípková Růženka -- Otesánek -- Princezna se zlatou 

hvězdou na čele -- Tři zlaté vlasy děda Vševěda -- O pyšné 

princezně -- Čertův švagr -- O dvanácti měsíčkách -- Chytrý 

uhlíř -- Zlatovláska -- Dlouhý, Široký a Bystrozraký -- Moudrý 

rozsudek -- O Smolíčkovi -- Kouzelník -- Pták Ohnivák a 

liška Ryška -- Drak dvanáctihlavý -- Krejčík králem -- 

Pohádka o perníkové chaloupce -- O hloupém Honzovi -- 

Čert a Káča -- Švec a čert -- O řepě -- Pohádka o Palečkovi -- 

Hrnečku, vař! -- Vavřínek -- O poslušných kůzlátkách -- O 

kocourovi, kohoutovi a kose -- Beránek, kocourek a 

kohoutek -- Jak dědeček měnil, až vyměnil -- O dvou 

sestrách -- Dvojčata -- Čtou Otakar Brousek, Václav Vydra, 

Naďa Gajerová a další – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

České národní pohádky B. Němcové, J. Erbena, a dalších 

autorů.  

 

 

 

 



Vašíček, Arnošt      ZK 5664  

Ztracená brána  
1 audiodisk (6 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Tomáš Jirman – 

detektivní romány 

Komisař Sumara, inspektorka Šímová a znalec symbolů a 

sekt doktor Runa pátrají po vraždícím maniakovi v 

labyrintu pražského podzemí.  

  

  

Fellowes, Jessica     ZK 5665/1-2 

Mitfordské vraždy  
2 audiodisky (13 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Jaromír 

Meduna -- detektivní romány  

První z řady elegantních kriminálních příběhů ve stylu 

Agathy Christie. Příběh začíná roku 1919, kdy se mladá 

guvernantka Luisa pokusí odhalit pachatele děsivé vraždy.  

  

  

Klostermann, Karel     ZK 5666  

V ráji šumavském  
1 audiodisk (5 hod., 33 min.) MP3 -- Účinkují: Lukáš 

Hlavica, Pavel Pípal, Taťjana Medvecká a další. – 

dramatizace 

Román zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-

bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy 

ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná 

katastrofa.  

  

 

 

 

 

 



Fields, Helen      ZK 5667/1-2  

Dokonalá kořist  
2 audiodisky (16 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný – 

detektivní romány 

Další příběh dvojice detektivů, která se potýká se sériovým 

vrahem, který s nimi hraje hrůznou hru.  

  

  

Čáslavský, Jiří      ZK 5668  

Šlápoty  
1 audiodisk (5 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Václav Knop - 

autobiografické vzpomínky  

Bratr populárního filmového historika Karla Čáslavského, 

vzpomíná na společné dětství strávené na Vysočině.  

  

Hattemer-Higgins, Ida    ZK 5669/1-2 

Minulost minulosti  
2 audiodisky (13 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Ivana Lokajová -

- americké romány  

V Berlíně nacistickém i současném, v představách i v 

realitě hledá psychicky narušená hrdinka svou identitu, 

zatíženou nejasným pocitem viny.  

  

Schulz, Karel      ZK 5670/1-3  

Kámen a bolest  
3 audiodisky (29 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

historické romány  

Nedokončený román o životě geniálního italského 

renesančního umělce Michelangela Buonarottiho je rovněž 

barvitým obrazem Itálie na přelomu 15. a 16. století.  

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 


