1

ŽIVOTOPISY – AUTOBIOGRAFICKÉ
ROMÁNY

Růžičková, Helena
A tak jsem šla životem

ZK 1465

1 audiodisk (8 hod., 53 min.) MP3 - Čte Miluše Kudličková
Vzpomínky herečky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru.

Zweig, Stefan
Léčení duchem

ZK 1467

1 audiodisk (14 hod., 1 min.) MP3 - čte Richard Honzovič
Tři medailóny význačných osobností - průkopníků ze světa
lékařství, zvláště psychiatrie (F.A. Mesmer, M. Bakerová, S.
Freud).

Edenhofer, Julia
Madonna

ZK 1471

1 audiodisk (5 hod.) MP3 - čte Richard Honzovič
Životopis současné zpěvačky populární hudby.

Fučík, Bedřich
Čtrnáctero zastavení

ZK 1487

1 audiodisk (14 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Ve vzpomínkových medailónech autor zachycuje životní i tvůrčí
dráhu výsostných zjevů české literatury 20. století.
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Frank, Anne
Deník

ZK 1492

1 audiodisk (12hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová
Deník záznamů židovské dívky, která se za války ukrývala před
nacisty ve skrýši starého domu na předměstí Amsterodamu.

Ketterl, Eugen
ZK 1496
Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. (Zachovej
nám Hospodine, Císař v nedbalkách)
1 audiodisk (8 hod.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
Vzpomínky osobního komorníka Eugena Ketterla na
předposledního rakouského panovníka císaře Františka Josefa I.

Šulcová, Marie
Ladění pro dvě struny

ZK 1506

1 audiodisk (17 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
Román sleduje především literární zrání K.Čapka a jeho
postupně se formující kritické myšlení.

Scheinpflugová, Olga
Byla jsem na světě

ZK 1509

1 audiodisk (15 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Vzpomínky herečky a spisovatelky na její umělecký i osobní život
a umělce, s nimiž se setkala.

Urban, Otto
František Josef I.

ZK 1512

1 audiodisk (16 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
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Biografie rakouského císaře Františka Josefa I. je zároveň
obrazem více než čtyřicetileté vlády tohoto panovníka.

Adamson, George
Můj život s Joy

ZK 1520

1 audiodisk (13 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka
Autobiografický příběh o životě manželů Adamsonových v Africe.

Morella, Joe
Paul Newman & Joanne

ZK 1524

1 audiodisk (14 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková
Kniha vypráví o Paulu Newmanovi a jeho manželce Joanne
Woodwardové.

Menšík, Vladimír
Práče a jiná vyprávění

ZK 1532

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Vladimír Menšík –
obsahuje: (Práče -- O kecání, o ženách, o psaní - Bublanina -Černý humor -- Trojka z mravů -- Anekdoty -- Perpetuum mobile)
Práče a jiná Legendární vyprávění o natáčení filmu Práče.

Petřík, Maxmilián
72 jmen české historie

ZK 1550/1-2

2 audiodisky (13hod., 32 min.) MP3 -- Čte Miluše Kudličková
Životopisné medailony dvaasedmdesáti významných osobností
českých dějin, jejichž jména byla umístěna na pamětních
žulových deskách na fasádě Národního muzea v Praze. Jedná se
většinou o průkopníky české vědy, kultury a vzdělanosti.
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Vaňková, Ludmila
ZK 1557/1-2
Lucemburská trilogie. III. Roky před úsvitem
2 audiodisky (21 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Luděk Nešleha
Historický a životopisný román o Janu Lucemburském, jeho
diplomatických a politických aktivitách se odehrává ve 20. letech
13. století.

Aronson, Theo
ZK 1563
Margaret, výstřední princezna: sestra britské královny
Alžběty
1 audiodisk (10 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová
Životní příběh anglické princezny Margarety z pera životopisce
královské rodiny.

Kazda, Jaromír
Bořivoj Navrátil

ZK 1564

1 audiodisk (11 hod., 24 min.) MP3 -- Čtou Bořivoj Navrátil, Petr
Lněnička Portrét herce Bořivoje Navrátila.

Vávra, Otakar
ZK 1567/1-2
Paměti, aneb, Moje filmové 100letí
2 audiodisky (18 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil
Vzpomínky českého filmového režiséra Otakara Vávry, jež jsou
ohlédnutím za více než sedmdesáti lety jeho života u filmu.

Maurois, André
ZK 1585/1-2
Lélia, neboli, Život George Sandové
2 audiodisky (24 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
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Život francouzské romantické spisovatelky 19. století,
nekonvenční ženy velkých vášní a velkých přátelství s význačnými
umělci a osobnostmi své doby, je sám o sobě románem.

Lada, Josef
Kronika mého života

ZK 1598/1-2

2 audiodisky (1 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla
Půvabné autobiografické vyprávění Josefa Lady. Vzpomíná na
své
dětství, učení u knihařského mistra, studium na
Uměleckoprůmyslové škole, na svou rodinu a přátele.

Durrell, Gerald Malcolm
Bafutští chrti

ZK 1599

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
Autentické vyprávění anglického přírodovědce popisuje cestu na
území Kamerunu, kde lovil vzácná a ohrožená zvířata pro svou
zamýšlenou zoologickou zahradu.

Loon, Hendrik Willem van
ZK 1600
Rembrandt: tragédie prvního moderního člověka
1 audiodisk (14 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda - Životopisný
román.

Schaller, George B.
Rok mezi gorilami

ZK 1607

1 audiodisk (12 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Autor, známý zoolog, napsal poutavý příběh o svém pobytu v
africké džungli mezi horskými gorilami.
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Hamilton, David
Tisíc dolarů za Buffala Billa

ZK 1613

1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Román je rekonstrukcí života a konce jedné z legend amerického
Západu Buffalo Billa.

Pejša, Jiří
Doktor a jeho přátelé

ZK 1615

1 audiodisk (8 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Známý vypravěč příběhů ze své lékařské praxe napsal další knihu
vzpomínek na známé osobnosti uměleckého i odborného světa.

Holzknecht, Václav
Ema Destinnová

ZK 1618

1 audiodisk (3 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Životopis jedné z našich nejproslulejších operních pěvkyň.

Hillary, Edmund, Sir
Kdo neriskuje, nevyhraje

ZK 1619

1 audiodisk (18 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Kniha
vzpomínek významného horolezce.

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.
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Kožík, František
ZK 1622
Fanfáry pro krále: Eduard Vojan a jeho doba
1 audiodisk (19hod., 59 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Životopisný román o legendárním herci pojednává o celé
divadelní epoše od doby J.K.Tyla až k pojmu moderního českého
divadla.

Pavel, Ota
Pohádka o Raškovi

ZK 1640

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Autor, který řadu let pracoval jako sportovní komentátor,
zachycuje život našeho předního lyžaře Jiřího Rašky.

Menzel, Gerhard W.
Šprýmař Pieter

ZK 1651

1 audiodisk (20 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Životopisný román je věnován životním osudům význačného
nizozemského malíře Pietra Bruegela staršího.

Kočka, Miloš
Prameny živé vody

ZK 1652

1 audiodisk (13 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Román o životě a činnosti Vincence Priessnitze, objevitele
vodoléčby a je vylíčením strastiplné cesty lékaře bez diplomu k
světovému úspěchu.

Bejblík, Alois
ZK 1655
Život a smrt renesančního kavalíra
1 audiodisk (11 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
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Kniha o proslulém cestovateli a vědci siru Walteru Raleighovi,
který se narodil v Anglii někdy kolem roku 1554 a skončil na
popravišti v roce 1618.

Putík, Jaroslav
Svědomí

ZK 1656

1 audiodisk (7 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jitka Kratochvílová
Případ dr. Oppenheimera, tvůrce první atomové bomby, který
odmítl spolupracovat na výrobě vodíkové pumy.

Úwiderkówna, Anna
Sedm Kleopater

ZK 1679

1 audiodisk (11 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
Kniha významné polské badatelky se zabývá osudy sedmi
královen Kleopater na trůnu v ptolemaiovském Egyptě i v říši
Seleukovců.

Matzner, Antonín
ZK 1688
Beatles: výpověď o jedné generaci
1 audiodisk (13 hod., 6 min.) MP3 -- Čte František Dočkal
Kniha o nejpopulárnější britské hudební skupině 60. let 20.
století.

Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí. 10

ZK 1714/1-2

2 audiodisky (24 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Velcí umělci 19. století: Antonín Dvořák, Josef Václav Myslbek,
Jan Neruda, Mikoláš Aleš.
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Morava, Jiří
C. k. disident Karel Havlíček

ZK 1721

1 audiodisk (19 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Životopis Karla Havlíčka Borovského, zbavený falešných legend.

Cartland, Barbara
ZK 1722
Sissi: soukromý život Alžběty, císařovny rakouské
1 audiodisk (8 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová
Se sympatiemi a pochopením pojatá biografie manželky
Františka Josefa I., jejíž život byl nerozlučně spjatý s historií a
osudem dynastie.

Loukotková, Jarmila
Navzdory básník zpívá

ZK 1735

1 audiodisk (20 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Životopisný román o francouzském básníkovi Francoisi Villonovi.
Do díla jsou nenásilným způsobem začleněny Villonovy verše.

Tušek, Karel
Dynastie krále valčíků

ZK 1738

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Autor vypráví mnoho zajímavostí o "dynastii" Straussů, i o dalších
protagonistech vídeňského hudebního divadla.

Rajlich, Jiří
ZK 1745
Josef František: pokus o pravdivý příběh československého
stíhače
1 audiodisk (10 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík
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Životní osudy československého stíhacího letce a jednoho z
nejúspěšnějších spojeneckých pilotů v bitvě o Británii - Josefa
Františka.

Carter, Forrest
Odvedu vás do Sierry Madre

ZK 1763

1 audiodisk (13 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Beletrizovaný životopis slavného indiánského vůdce Geronima,
který žil v letech 1829-1909 a vedl záškodnickou válku proti
bělochům.

Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí 12

ZK 1764/1-2

2 audiodisky (13 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová
Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19. a 20. století.

Suchý, Ondřej
Tajemství filmových hvězd

ZK 1768

1 audiodisk (5 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Soubor medailonů o hvězdách českého filmu, které Ondřej Suchý
publikoval v letech 1997-2004 v časopisech Xantypa, Playboy,
Story a novinách MF Dnes.

Brdečka, Jiří
Kolty bez pozlátka

ZK 1780

1 audiodisk (9 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Příběhy tří pistolníků amerického Západu. Autor konfrontuje
mýty s historickou pravdou.
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Beneš, Svatopluk
Být hercem

ZK 1783

1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Vzpomínky populárního českého divadelního a filmového herce
Svatopluka Beneše.

Shevey, Sandra
Skandál jménem Marilyn

ZK 1787

1 audiodisk (17 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová
Životopisná kniha o slavné americké herečce Marilyn Monroe.
Anglická autorka se snaží dobrat kořenů tragédie této ženy.

Galandauer, Jan
ZK 1790
František Ferdinand d'Este: následník trůnu
1 audiodisk (17 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar
Životopis následníka habsburského trůnu.

Barfuss, Matto H.
ZK 1793
Hledání ráje: můj život s gepardy
1 audiodisk (12 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika
Zajímavá autentická kniha vyprávění německého malíře a
ochránce přírody, který v 90. letech založil společnost Život pro
gepardy inicioval záchranný program.

Łopalewski, Tadeusz
Fryderyk

ZK 1797

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Zdena Černá
Životopisný román věnovaný velkému polskému skladateli
Fryderyku
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Chopinovi zachycuje jeho dětství a mládí. Končí porážkou
listopadového povstání v r. 1830 a Chopinovým odjezdem za
hranice.

Bellonci, Maria
Lucrezia Borgia

ZK 1802/1-2

2 audiodisky (28 min., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Vynikající monografie, která se snaží popsat co nejobjektivněji a
na druhé straně co nejpoutavěji osobnost, život a dobu jedné z
nejznámějších žen italské renesance.

Clostermann, Pierre
Velký cirkus

ZK 1811

1 audiodisk (14 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Sugestivní obraz života válečného pilota v nejvypjatějších chvílích
jeho existence.

Obermannová, Irena
ZK 1812
Tajná kniha: fiktivní deník jednoho blíže neurčeného roku
od Hromnic do Hromnic
1 audiodisk (7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se známou
osobností.

Wotte, Herbert
Magellanova cesta kolem světa

ZK 1816/1-2

2 audiodisky (20 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec – Pro
čtenáře od 10 let.
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Dobrodružný příběh líčí přípravu a průběh cesty kolem světa
portugalského mořeplavce.

Maurois, André
ZK 1817/1-2
Olympio, aneb, Život Victora Huga
2 audiodisky (28 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
Biografie Viktora Huga, zobrazující životní dráhu tohoto slavného
spisovatele v celém jejím rozmachu a lesku.

Ivanov, Miroslav
Novosvětská

ZK 1825/1-2

2 audiodisky (19 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Příběh dramatického zrodu nejslavnější symfonie A. Dvořáka
zachycuje i další okolnosti pobytu skladatele v Americe v letech
1892-1895.

London, Jack
Tulák po hvězdách

ZK 1830

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.

Bergman, Ingmar
Laterna Magica

ZK 1837

1 audiodisk (10 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Saic
Autobiografie velkého filmového režiséra I. Bergmana je
nevšední svou otevřeností a sebekritičností. Je napsána velice
poutavým vypravěčským stylem.
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Bajerová, Marie
O Emě Destinnové

ZK 1840

1 audiodisk MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu
Autorka podává čtenářům studii o umění velké zpěvačky, jejím
životě, zálibách čtenářských a sběratelských.

Roe, Sue
Impresionisté: soukromé životy

ZK 1863/1-2

2 audiodisky (13 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová
Kniha přibližuje životní příběhy klíčových postav impresionismu,
zároveň barvitě líčí umělecké prostředí Paříže v letech 1860-86.

Shaffer, Mary Ann
ZK 1883
Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Příběh Juliet Ashtonové, která je krátce po druhé světové válce
úspěšnou autorkou humoristických esejů.

Kosatík, Pavel
Věra Čáslavská: život na Olympu

ZK 1892

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová
Biografie nejslavnější a nejúspěšnější české gymnastky.

Révay, Theresa
Bílá vlčice

ZK 1893/1-2

2 audiodisky (20 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková
Osudy dvou milenců - ruské aristokratky a německého módního
fotografa, do nichž zasáhnou obě světové války.
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McLain, Paula
Pařížská manželka

ZK 1903

1 audiodisk (12 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová
Podmanivý příběh prvního manželství Ernesta Hemingwaye ve
strhujícím prostředí Paříže 20. let 20. století.

Bing, Rudolf
5000 večerů v opeře

ZK 1906/1-2

2 audiodisky (14 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Vzpomínky ředitele Metropolitní opery jsou nejen zajímavou
memoárovou beletrií, ale i významným svědectvím muže, jenž
byl více než 30 let iniciátorem mnoha uměleckých událostí.

Dorazil, Otakar
ZK 1909
Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 5, Sto let
před vestfálským mírem
1 audiodisk (10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Libuše Komárková
Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných
národních panovníků, kteří panovali od 2. pol. 16. do pol. 17.
stol.

Feld, Friedrich
Mistr z Mohuče

ZK 1910

1 audiodisk (8 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala
Románový životopis o vynálezci knihtisku Johannu Gutenbergovi.

Neff, Vladimír
Večery u krbu

ZK 1927

1 audiodisk (8 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla
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Vzpomínky národního umělce Vladimíra Neffa vznikly jako seriál
rozhovorů se synem Ondřejem.

Lehmann, Theo
ZK 1929
Mahalia Jacksonová zpívala písně naděje
1 audiodisk (5 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Vyprávění o životě "královny gospel songu", která svým zpěvem
bojovala proti rasové diskriminaci i za lepší mezilidské vztahy.

Hay, Daisy
Mladí romantici

ZK 1949/1-2

2 audiodisky (12 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová
Životopisná monografie věnovaná proměnlivým a pohnutým
osudům předních anglických romantiků počátku 19. století Byrona, Jamese Henryho Leigha Hunta, Percy Bysshe Shelleyho,
Mary Shelley, Johna Keatse a mnoha dalších.

Borská, Ilona
Doktorka z domu Trubačů

ZK 1951/1-2

2 audiodisky (16 hod., 58 min) - MP3 -- Čte Zdena Černá
Životopisný román líčí životní osudy české lékařky Vlasty
Kálalové-Di Lotti, která se ve dvacátých letech 20. století na
vlastní pěst vydala do Orientu a založila v Bagdádu čs. nemocnici.

Žák, Jiří, 1946
Jean Marais

ZK 1964

1 audiodisk (4 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák
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Nové vydání životopisu francouzského herce Jeana Maraise, který
se proslavil především rolemi v romantických filmech. Autor
zaznamenává i jeho vztah k básníku Jeanu Cocteauovi.

Adamson, Joy
Volání divočiny

ZK 1966

1 audiodisk (8 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Životní příběh známé osobnosti Joy Adamsonové, která celý svůj
život zasvětila záchraně divoké zvěře.

Bělohlávek, Arno
ZK 1976
Neprodal jen Karlštejn : literární koláž o Harry Jelínkovi
1 audiodisk (10 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Literární koláž seznamuje se životem známého příslušníka
pražského podsvětí z první republiky Harryho Jelínka.

Elder, Lauren
Shirley Streshinsky
Já jediná jsem přežila

ZK 1987

1 audiodisk (7 hod., 3 mi.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Autentický dramatický příběh mladé Američanky, která jako
jediná přežije havárii sportovního letadla v pohoří Sierra Nevada
a vlastními silami se dostane z divoké pustiny.

Dobrovolný, Marek
Smrt princezny a krále

ZK 2003

1 audiodisk (2 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
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Dvě události, které zůstanou pevně spojeny s létem roku 1997:
vražda módního návrháře Gianniho Versace a tragická
autonehoda princezny Diany.

Dočekal, Boris
ZK 2006
Maminka, tatínek a já: o rodičích a dětství s Adolfem
Bornem, Květou Fialovou, ...
1 audiodisk (4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá
Osobnosti české kultury vzpomínají na své rodiče a dětství.

Doig, Desmond
Matka Tereza

ZK 2007

1 audiodisk (3 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá
Kniha sleduje život řádové sestry a misionářky matky Terezy,
nositelky Nobelovy ceny míru.

May, Karl
Já, náčelník Apačů: život a dílo

ZK 2016

1 audiodisk (11 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Autobiografie, v níž kromě životopisných údajů autor objasňuje
své názory, které ho vedly k psaní dobrodružné literatury.

Spěváček, Jiří
ZK 2034/1-2
Král diplomat : Jan Lucemburský (1296-1346)
2 audiodisky (16 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Monografie o významném českém panovníkovi se snaží objasnit
jeho neobyčejně složitou diplomatickou kariéru, mimořádné
schopnosti a politický rozhled.
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Selinko, Annemarie
Désirée

ZK 2041/1-3

3 audiodisky (27 hod. 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Historický román zachycuje deníkovou formou životní osudy
měšťanské dívky, která se později stala švédskou královnou.

Andersen, Hans Christian
Pohádka mého života

ZK 2052/1-3

3 audiodisky (33 hod.,12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Poprvé vychází v úplném českém překladu vlastní Andersenův
životopis, který patří k nejpůvabnějším autobiografiím světové
literatury.

Weiss, David
Benátčan

ZK 2058/1-2

2 audiodisky (20 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.
Barvitý životopisný román amerického romanopisce o životě a
tvorbě jednoho z nejslavnějších italských malířů 16. století
Tiziana Vecellia.

Branald, Adolf
ZK 2061/1-2
Zlaté stíny : příběh se zpěvy a tanci
2 audiodisky (17 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Román o životě, kariéře a ústupu ze slávy hvězdy pražské operety
Marie Zieglerové.

Stone, Irving
Námořník na koni

ZK 2064/1-2

2 audiodisky (17 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Antonín Zíb.
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Jeden z nejznámějších životopisných románů I. Stona, který
zachycuje pestrý a dramatický život amerického spisovatele
Jacka Londona.

Klostermann, Karel
ZK 2089
Na cestě k domovu : příběhy zmizelé Šumavy
1 audiodisk (6 hod.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák.
Povídka klasika české literatury je zasazená do autorovy
oblíbené a milované šumavské krajiny.

Kožík, František
ZK 2095
Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře
římského
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Historická románová freska seznamuje s osobností Karla IV.,
nejvýznamnějšího českého panovníka, na pozadí osudu českých
zemí ve 14. století.

Kosatík, Pavel
ZK 2096/1-2
Manželky prezidentů: deset žen z Hradu
2 audiodisky (18 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová -Obsahuje: Havlová,
Olga -- Husáková, Viera -- Háchová, Marie -- LokvencováHusáková, Magda -- Masaryková-Garrigue, Charlotta -- Novotná,
Božena -- Svobodová, Irena -- Benešová, Hana -- Gottwaldová,
Marta.
Životopisné medailonky manželek československých i českých
prezidentů.
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Žák, Jiří
Jean Paul Belmondo

ZK 2126

1 audiodisk (9 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.
Životopisný příběh francouzského herce se zaměřuje nejen na
jeho filmografii, ale i na divadelní prkna, kde Belmondo vytvořil
řadu rolí.

Gardner, Ava
Mě život těšil

ZK 2132/1-2

2 audiodisky (13 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Čtivá autobiografie slavné americké herečky.

Seifert, Jaroslav
Všecky krásy světa

ZK 2158/1-2

2 audiodisky (24 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Vzpomínky českého spisovatele a básníka, nositele Nobelovy
ceny.

Isaacson, Walter
Steve Jobs

ZK 2160/1-3

3 audiodisky (26 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský.
Životopis Steva Jobse, zakladatele Applu, sepsaným s jeho
pomocí a podporou.

Večery s herci

ZK 2170

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) - MP3 -- Miloš Kopecký, Jiřina
Bohdalová a další.
V tomto souboru se posluchači setkají s M. Kopeckým, J.
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Bohdalovou, L. Lipským, V. Menšíkem, J. Šterclem, Z. Galuškou a
B. Bezouškou.

Kožík, František
Na křídlech větrného mlýna

ZK 2177/1-2

2 audiodisky (18 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Román o životních osudech malířky Zdenky Braunerové.

Brousek, Otakar
Všechno si pamatuju

ZK 2188

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3 -- Účinkují: Otakar Brousek st.,
Otakar Brousek ml., Jaroslava Brousková, Luka Rubanovičová.
Vyprávění a vzpomínky nestora českého divadla a filmu v kruhu
nejbližších - syna Otakara, dcery Jaroslavy a manželky Luky
Rubanovičové.

Albright, Madeleine Korbel
ZK 2189/1-2
Pražská zima: osobní příběh o paměti, Československu a
válce (1937-1948)
2 audiodisky (17 hod., 53 min.) - MP3 -- Obsahuje: Milostný dopis
Praze a
Československu (1937-1948) -- Mnichov -- Beznadějný úkol -Začínáme znova -- Lampy pohasínají -- Holocaust -- Most je v
nedohlednu -- Svět je dost velký na to, abychom žili zvlášť -Ošemetná rovnováha -- Neschopnost domluvy -- Bonus:
Madeleine Albrightová při návštěvě Prahy 2012, beseda na
Filozofické fakultě UK (rozhlasový pořad). -- Čte Heda Čechová.
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Kniha líčí jedno z klíčových období Československých dějin, léta
1937 - 1948. Paralelně knížka vypráví osobní příběh Madeleine
Albrightové a její rodiny.

Fajtl, František
Sestřelen

ZK 2205

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) - MP3 – Čte Jiří Ornest
Osobní zážitky československého letce v Anglii.

Karásek, Svatopluk
Víno tvé výborné

ZK 2231

1 audiodisk (10 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Formou rozhovoru vypráví známý evangelický farář, básník a
zpěvák o svém životě, práci a křesťanské víře.

Švestka, Karel
Pastely

ZK 2232

1 audiodisk (2 hod., 34 min.) - MP3
Četba na pokračování. Kniha dojmů a vzpomínek na spisovatele
Jakuba Demla a Stanislava Vodičku, jak je autor poznal v
rodném Tasově.

Min, Anchee
Byla jsem madam Mao

ZK 2233

1 audiodisk (14 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Románový životopis rozporuplné manželky neblaze proslulého
státníka komunistické Číny Mao Ce-tunga.
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Kollertová, Iveta
Svlečená do naha

ZK 2271

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) - MP3 -- Čtou Renata Volfová, Lenka
Novotná.
Autorka v autentickém životním příběhu sleduje desetiletý zápas
těžce zkoušené ženy o život a elementární lidskou důstojnost, a
to v situaci, kdy ji lékaři, společnost i manžel odepsali.

Vries, Theun de
Ženojed

ZK 2298

1 audiodisk (13 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.
Příběh Guy de Maupassanta a slavné ruské malířky a
spisovatelky Marie Baškircevové.

Bogdanov, Ivan
Avicenna

ZK 2311

1 audiodisk (7 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.
Kniha se zabývá rozborem života a díla slavného arabského
učence středověku Abu Alí Hasana Ibn Síny, v Evropě známého
pod jménem Avicenna.

Kožík, František
Neklidné babí léto 2. díl

ZK 2316

1 audiodisk (16 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá.
Životopisný román sleduje vrcholné tvůrčí období Z. Braunerové
od roku 1898 do roku 1934, kdy umělkyně umírá. Líčí její vztahy
k řadě umělců domácích i zahraničních a odráží i umělecké dění
v naší vlasti.
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Adéma, Marcel
Guillaume Apollinaire

ZK 2317/1-2

2 audiodisky (15 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Významná monografická práce věnovaná životním souvislostem
a osudům literární tvorby G. Apollinaira.

Zídek, Petr
ZK 2319/1-2
Po boku : třiatřicet manželek našich premiérů (19182012)
2 audiodisky (13 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.
Kniha popisuje osudy i soukromý život 33 manželek českých a
československých premiérů od roku 1918 po současnost.

Bresler, Fenton
Kdo zabil Johna Lennona?

ZK 2321

1 audiodisk (13 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Kniha klade mnoho zneklidňujících otázek a přináší ještě více
překvapivých odpovědí týkajících se pozadí vraždy slavného
zpěváka.

Riva, Maria
ZK 2347/1-3
Moje matka Marlene Dietrichová
3 audiodisky (27 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová.
Poutavá, až bolestně upřímná biografie ojedinělé ženy nám v
podání její dcery, autorky knihy, odhaluje rozporuplnou, složitou
osobnost, která se navěky zapsala do dějin kultury dvacátého
století a stala se symbolem celé jedné epochy.
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Spalová, Olga
Sága rodu Budilova

ZK 2359

1 audiodisk (21 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Výběr ze vzpomínek významného plzeňského herce a režiséra
Vendelína Budila.

Polívka, Boleslav
Bolek Polívka v manéži i mimo

ZK 2360

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.
Klaun a herec Bolek Polívka napsal humornou knížku o "manéži"
svého života, manéži plné legrace, nápadů, hostů a myšlenek.

Martigli, Carlo A.
999 : poslední strážce

ZK 2367/1-2

2 audiodisky (15 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
Historický thriller přibližuje bouřlivý život velké renesanční
osobnosti, jíž byl Giovanni Pico della Mirandola - italský
humanista a filozof, chráněnec Lorenza Medicejského.

Ruggieri, Eve
Pavarotti

ZK 2417

1 audiodisk (7 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Populárně pojatá biografie sleduje peripetie pěvcovy kariéry a
popularity.

Albright, Madeleine Korbel
ZK 2420/1-2
Madeleine : "nejlepší ze všech možných světů"
2 audiodisky (32 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Životopis první americké ženy v úřadu ministra zahraničí.
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Bach, Richard
Most přes navždy

ZK 2454

1 audiodisk (2 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Pavel Linhart.
Autobiografická próza, jejímž hlavním námětem je harmonický
vztah mezi mužem a ženou.

Šmilovský, Alois Vojtěch
Za ranních červánků

ZK 2456

1 audiodisk (5 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.
Rozsáhlý román, věnovaný postavě obrozeneckého kněze Josefa
Dobrovského, který poslední léta svého života trávil v
pošumavských Chudenicích u hraběcí.

Nečas, Luboš
ZK 2461
Marie Rosůlková, aneb, "Meryčka na scénu"
1 audiodisk (5 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.
Životní příběh milované herečky, jehož námětem,
dramaturgickou koncepci a finální podobu s použitím vzpomínek
Marie Rosůlkové zpracoval Luboš Nečas.

Pitro, Martin
Panovníci českých zemí

ZK 2483

1 audiodisk (2 hod., 2 min.) - MP3 -- Obsahuje: Sámo -- Svatopluk
-- Kníže Václav -- Boleslav I. Ukrutný -- Boleslav II. Pobožný -Jaromír a Oldřich -- Břetislav I. -- Vratislav II. -- Přemysl Otakar I. -Václav I. -- Přemysl Otakar II. -- Václav II. -- Jan Lucemburský -Karel IV. -- Václav IV. -- Zikmund Lucemburský -- Jiří z Poděbrad -Ferdinand I. Habsburský -- Rudolf II. -- Ferdinand II. -- Marie
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Terezie -- Josef II. -- František II. -- František Josef I. -- Tomáš
Garrigue Masaryk. -- Čte Vladimír Brabec.
Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky,
kteří vládli naší zemi.

Feuchtwanger, Lion
ZK 2487
Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
1 audiodisk (10 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.
Historický román o tyrolské a korutanské kněžně Markétě, zvané
Pyskatá, která byla manželkou Jana Jindřicha, syna českého
krále Jana Lucemburského.

Cherish, Barbara U.
Můj táta, velitel Osvětimi

ZK 2492/1-2

2 audiodisky (16 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Autorka se ve vzpomínkové knížce vyrovnává s minulostí svého
otce, v letech 1943-1944 velitele koncentračního tábora v
Osvětimi.

Baťa, Tomáš
Švec pro celý svět

ZK 2493

1 audiodisk (11 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Dočkal František.
Biografie Tomáše Bati, syna muže, který po 1. světové válce
vybudoval v Československu obuvnický podnik a proslavil ho po
celém světě. Jeho syn pak pokračoval v jeho díle i v nové vlasti Kanadě.
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Svoboda, Bohumil
ZK 2534
Na straně národa : kardinál František Tomášek v zápase s
komunistickým režimem (1965-1989)
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer.
Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem.

Piťha, Petr
ZK 2540
Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny
1 audiodisk (1 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Teper – Pro děti.
Toto vyprávění je určeno dětem, má jim přiblížit snad vůbec
nejušlechtilejší ženskou postavu našich národních dějin. Ženu, o
které bychom toho měli hodně vědět, protože se od ní můžeme
mnoho naučit.

Bílý, Jiří
Jezuita Antonín Koniáš

ZK 2584

1 audiodisk (12 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Autor na základě právně historických a církevně
administrativních pramenů rekonstruuje Koniášův život, objevuje
nová fakta a nové souvislosti jeho misionářského působení a
myšlenkového světa, ve kterém se pohyboval.

Bishop, Jim
Den, kdy zemřel Kristus

ZK 2586

1 audiodisk (14 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Beletrizované líčení smrti Ježíše Nazaretského začíná příchodem
Ježíše do Jeruzaléma před poslední večeří a končí jeho sejmutím
z kříže.
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Borovičková, Adriena
Voskovec a Wachsmanni

ZK 2604

1 audiodisk (14 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Z rodinné kroniky a korespondence Voskovcova života během
jeho emigrace.

Borská, Ilona
Osud jednoho Čecha

ZK 2606

1 audiodisk (11 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Biografický román o českém učiteli Františku Hodíkovi
představuje lidskou osobnost pedagoga, jehož život byl tragicky
ukončen za okupace.

Bosco, Teresio
Don Bosco

ZK 2617

1 audiodisk (20 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Petr Rychlý.
Životopis křesťanského světce, vychovatele italské mládeže a
zakladatele salesiánského díla na celém světě.

Brod, Max
Život plný bojů

ZK 2642

1 audiodisk (18 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.
Paměti jedné z významných osobností tzv. "pražské německé
literatury" představují řadu autorových současníků a vystihují i
společenskou atmosféru prvních desetiletí našeho století.

Martinů, Charlotte
Můj život s Bohuslavem Martinů

ZK 2670

1 audiodisk (5 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
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Vzpomínky manželky B. Martinů na třicet let společného života
od seznámení v Paříži 1926 až po skladatelovu smrt ve
Švýcarsku 1959. Kniha přibližuje tohoto vynikajícího českého
skladatele nejen jako umělce, ale především jako člověka.

Logue, Mark
ZK 2672
Králova řeč : jak jeden muž zachránil britskou monarchii
1 audiodisk (8 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský.
Skutečný příběh vychází z deníku logopeda, který navázal úzký
vztah s králem Jiřím VI., a přináší pohled do zákulisí ostrovní
monarchie v době, kdy britská říše procházela nejtěžšími
okamžiky své moderní historie.

Davouze, Marta
Dům v Bretani

ZK 2673

1 audiodisk (5 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Daniela Kolářová.
Humorně laděné autobiografické vyprávění bývalé manželky
Vladimíra Železného, která se v padesáti letech usadila na
bretaňském venkově a našla zde nejen druhý domov, ale i
druhého manžela.

Perruchot, Henri
Gauguinův život

ZK 2680/1-2

2 audiodisky (13 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová.
Biografie slavného francouzského malíře, zpracovaná na základě
rozsáhlé dokumentace, kterou autor shromažďoval 15 let.
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Capote, Truman
Tři povídky

ZK 2689

1 audiodisk (2 hod., 46 min.) - MP3 - Čte Bořivoj Navrátil -Obsahuje: Vzpomínka na dědečka -- Návštěvník na Den
díkuvzdání -- Vánoční vzpomínka..
Tři autobiografické povídky z autorova dětství, v nichž vzpomíná
na to, co ho jako budoucího spisovatele utvářelo.

Carter, Forrest
Škola Malého stromu

ZK 2698

1 audiodisk (7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.
Vyprávění šestiletého chlapce, který po smrti rodičů žije s
babičkou a dědečkem, čistokrevnými Čerokíji.

Wanatowiczová, Krystyna
ZK 2703/1-2
Miloš Havel - český filmový magnát
2 audiodisky (15 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Obsáhlá monografie významného českého filmového producenta
a zakladatele barrandovských filmových ateliérů Miloše Havla,
rozporuplné osobnosti, která zásadním způsobem ovlivnila
tuzemský filmový průmysl za první republiky a Protektorátu.

Castelot, André
ZK 2705
Krásné a tragické lásky v dějinách
1 audiodisk (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Soubor 56 miniatur, ve kterých autor rekonstruuje milostné
příběhy řady významných osobností od středověku do počátku
20. století.
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Cather, Willa Sibert
Moje Antonie

ZK 2706

1 audiodisk (10 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.
Román české ženy mezi evropskými přistěhovalci v Americe,
který v smíšeném národnostním prostředí vyzdvihuje povahové
rysy pro českou ženu typické, vášnivou lásku k životu,
houževnatost, dobrotu, důvěřivost a citlivé srdce. Vyprávěn v prvé
osobě obdivným pohledem Američana, byl míněn jako oslava
české ženy k obnovení české samostatnosti v r. 1918. Jeho
autorkou je americká spisovatelka irského původu, která prožila
mládí mezi evropskými přistěhovalci v Nebrasce a sblížila se
zejména s rodinami skandinávskými a českými.

Céline, Louis Ferdinand
Cesta do hlubin noci

ZK 2707/1-2

2 audiodisky (23 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček.
Autobiografický román francouzského lékaře zachycuje jeho
zkušenosti z 1. světové války a poznatky z doby, kdy pracoval
jako lékař mezi chudinou na periferii.

Menzel, Jiří
Rozmarná léta

ZK 2743

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) - MP3 -- Načetl Jiří Menzel
Autobiografické vyprávění oscarového režiséra Jiřího Menzela o
rozmarných létech jeho života a filmování dává nahlédnout nejen
do jeho soukromí, ale i do filmových ateliérů.
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Klekner, Rudolf
ZK 2744
Klekner : zápisky z pozůstalosti pacienta psychiatrické
léčebny a nesmiřitelného realisty Rudolfa Kleknera
1 audiodisk (4 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop.
Autentické zápisky mimořádných zážitků a obdivuhodných
nápadů nesmiřitelného realisty, pacienta několika
psychiatrických léčeben, Rudolfa Kleknera. Tyto jedinečné
dokumenty jsou zasazeny do bizarního příběhu, v němž je Rudolf
představen spolu s kamarádem od školních let až do jeho
odchodu z naší planety.

Loukotková, Jarmila
Pod maskou smích

ZK 2750/1-2

2 audiodisky (22 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.
Román o Publiovi Terentiovi Aferovi, slavném autorovi římských
komedií, básníku kartaginského původu, který žil a tvořil Říma v
období mezi druhou a třetí punskou válkou.

Golombek, Bedřich
ZK 2754
Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě : nejtěžší léta
Jana Welzla
1 audiodisk (5 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Pavel Tesař
Vyprávění spoluautorů knížek Eskymo Welzla. V této knížce
autoři líčí obtíže Welzlova pobytu v domovině, kam byl
deportován v roce 1924.

Čapek, Karel
Hovory s. T.G.M.

ZK 2805

1 audiodisk (13 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Bohumil Švarc
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Kniha rozhovorů s prvním čs. prezidentem přibližuje tuto
významnou osobnost nejen jako politika a filosofa, ale i jako
člověka s velkým smyslem pro humor a širokým kulturním
rozhledem.

Stoessinger, Caroline
Století moudrosti

ZK 2815

1 audiodisk (7 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Životní příběh Alice Herzové Sommerové, uznávané koncertní
klavíristky, nejstarší žijící osoby na světě, která přežila holocaust

Černý, Václav
Paměti. I. - III.

ZK 2828/1-2

2 audiodisky (28 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel Obsahuje: I. 1921-1938 -- II. 1938-1945 -- III.
1945-1972.
Autobiografické vzpomínky českého literárního vědce.

Decaux, Alain
Velké záhady minulosti

ZK 2848

1 audiodisk (12 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Příběhy odhalující různá tajemství a záhady ze života významných
historických osobností.

Dědeček, Jiří
Oběžník

ZK 2849

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
V knížce se autor vrací k roku 1968 a do období, které
následovalo.
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Dietrich, Marlene
To jsem já

ZK 2863

1 audiodisk (11 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Vzpomínky slavné hvězdy stříbrného plátna.

Dobraczyński, Jan
Listy Nikodémovy

ZK 2872

1 audiodisk (19 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Příběh života Ježíše Nazaretského, vyprávějící jeho osudy ode
dne křtu v Jordánu až po jeho Nanebevstoupení.

Drtina, Prokop
Československo můj osud

ZK 2886/1-2

2 audiodisky (22 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
První díl životních podmínek českého národněsocialistického
politika. Sv. 1. Kniha 1., Přes Mnichov do emigrace : kniha života
českého demokrata 20. Století.

Drtina, Prokop
Československo můj osud

ZK 2887/1-2

2 audiodisky (11 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Druhý díl vzpomínek českého národněsocialistického politika.
Sv. 1. Kniha 2, Emigrací k vítězství : kniha života českého
demokrata 20. Století.

Drtina, Prokop
Československo můj osud

ZK 2888

1 audiodisk (11 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
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Pokračování životních vzpomínek českého
národněsocialistického politika se tentokrát věnuje období před
únorem 1948. Sv. 2. Kniha 1, Emigrací k vítězství : kniha života
českého demokrata 20. Století.

Drtina, Prokop
Československo můj osud

ZK 2889/1-2

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. Sv. 2. Kniha 2
Rok 1947-únor 1948 : kniha života českého demokrata 20.
Století.

Dudek, Oldřich
Bufet blízko umění

ZK 2890

1 audiodisk (6 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.
Humoristicky pojatá životní bilance scénáristy Oldřicha Dudka.

Durant, Philippe
Belmondo

ZK 2898

1 audiodisk (16 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Lubor Navrátil.
Kniha je věrným portrétem herce, jakých je jen málo, a současně
pohledem do zákulisí francouzské kinematografie i kulturního
života současné Paříže.

Duras, Marguerite
Bolest

ZK 2899

1 audiodisk (2 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Daniela Kolářová.
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Autobiografický deník o napjatém vyčkávání na milovaného
muže, který se vrací na konci 2. světové války z koncentračního
tábora.

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.

Erismann, Guy
ZK 2924
Cesta francouzského šansonu : od středověku po dnešek
1 audiodisk (8 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Kniha je průvodcem po dějinách francouzského šansonu od
středověku po dnešek. Přináší také profily významných
představitelů tohoto žánru.

Fischl, Viktor
Hovory s Janem Masarykem

ZK 2960

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.

Mujica, Barbara Louise
Frida

ZK 2982/1-2

2 audiodisky (15 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
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Román vypráví životní drama osobité mexické malířky Fridy
KahloRivery.

Brierre, Jean-Dominique
Edith Piaf : bez lásky nejsme nic

ZK 2983

1 audiodisk (8 hod., 4 min.) – MP3 – Čte Renata Volfová
Shrnující vzpomínková monografie věnovaná zpěvačce, která je
celosvětově uznávanou ikonou francouzského šansonu.

Frajerová, Blanka
ZK 2985
Tajemství testamentů : závěti slavných, mocných i
nemocných
1 audiodisk (9 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Závěti významných osobností světových a českých dějin od
starověku po současnost.

Gary, Romain
Příslib úsvitu

ZK 3002

1 audiodisk (13 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.
Autobiografický román francouzského spisovatele (píšící také
pod jménem Émile Ajar) je příběhem o mateřské lásce v
meziválečné a posléze válečné Evropě.

Gidel, Henry
Coco Chanel

ZK 3006/1-2

2 audiodisky (12 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Životní osudy světoznámé francouzské módní návrhářky
Gabrielle "Coco" Chanel.
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Kriseová, Eda
ZK 3037
Václav Havel : jediný autorizovaný životopis
1 audiodisk (10 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Daniela Kolářová, Jan
Kačer.
Kniha přibližuje peripetie života spisovatele a státníka.

Rucká, Renata
ZK 3041
Bestseller o životě 2, aneb, Konec Institutu rehabilitace
zrakově postižených v Čechách
1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Autorka se soustřeďuje hlavně na pravdivé vylíčení neúspěšného
boje za záchranu instituce, která se profesionálně zabývá
výchovou odborníků na výuku prostorové orientace nevidomých.
Volné pokračování knihy "Bestseller o životě".

Sovák, Jiří
ZK 3066
Sovák počtvrté : milosrdné a nemilosrdné historky, aneb,
Bejvávalo
1 audiodisk (8 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Další příběhy, které na své chatě vyprávěl známý český herec.

Green, Julien
Bratr František

ZK 3079

1 audiodisk (14 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Životopis křesťanského světce Františka z Assisi.

Haffner, Sebastian
Churchill

ZK 3116

1 audiodisk (5 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jaroslav Doleček.
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Monografie o anglickém státníkovi přináší spoustu zajímavostí o
jeho rodině, studiu i kariéře.

Núr
ZK 3124/1-2
Skok víry : paměti jordánské panovnice
2 audiodisky (21 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
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.

Vaňková, Ludmila
Ty jsi dědic svého otce

ZK 3160/1-2

2 audiodisky (12 hod., 54 min.) – MP3 – Čte Bohdana Majerová.
Historický román o životě českého a římského krále Václava IV.
A jeho bratra Zikmunda.

Brzáková, Pavlína
Dědeček Oge

ZK 3167

1 audiodisk (9 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jaroslav Dušek.
Baladicky laděný příběh o životě posledního eveneckého
šamana, jenž přibližně v letech 1920-1990 žil v tunguzské tajze,
vznikl na základě vzpomínek pamětníků.

Aguinis, Marcos
ZK 3169/1-2
Evita : přichází, aby prozradila tajemství svého života
2 audiodisky (13 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Podivuhodný osud proměny průměrné herečky nemanželského
původu v dosud nepřekonanou první dámu Argentiny. Román
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zaujme svou intimností a snahou co nejhlouběji proniknout do
mysli rozporuplné ženy.

Votýpka, Vladimír
Paradoxy české šlechty

ZK 3170

1 audiodisk (11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš
Osudy příslušníků některých českých šlechtických rodů po 2.
světové válce a po revoluci roku 1989.
Kniha volně navazuje na tituly: Příběhy české šlechty a Návraty
české šlechty.

Čapek, Karel
Hovory s T.G. Masarykem

ZK 3179/1-2

2 audiodisky (17 hod., 30 min.) - MP3 -- Čtou Rudolf Pellar a Jiří
Hanák.
Vzpomínky, úvahy a myšlenky prvního československého
prezidenta zaznamenané spisovatelem Karlem Čapkem.

Hašková-Coolidge, Eliška
ZK 3181
Pět amerických prezidentů, česká babička a já
1 audiodisk (5 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Czivišová.
Pozoruhodný životopis paní Elišky Haškové-Coolidge, rodačky z
Čech, která pracovala 27 let pro americkou vládu.

Havel, Václav
ZK 3184
Dálkový výslech : rozhovor s Karlem Hvížďalou
1 audiodisk (7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čtou Milan Neděla, Richard
Honzovič.
Formou rozhovorů vedených na dálku s publicistou Karlem
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Hvížďalou, žijícím v emigraci, se náš přední dramatik a esejista
Václav Havel pokouší bilancovat svůj dosavadní život a vyjádřit
svou životní filosofii.

Havel, Václav
ZK 3185
Dopisy Olze : červen 1979 - září 1982
1 audiodisk (20 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Kniha dává nahlédnout do nejosobnějších zpovědí významného
humanisty našich dnů a zároveň postihuje realitu 70. a 80. let
20. století.

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.

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.
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Robinson, Jeffrey
Grace, kněžna monacká

ZK 3208

1 audiodisk (11 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Životní příběh americké herečky Grace Kelly, která se provdala za
monackého knížete Rainiera III. a stala se monackou kněžnou.

Petránek, Jan
ZK 3209
Na co jsem si ještě vzpomněl : privátní encefalogram
našeho tak málo lidského XX. století
1 audiodisk (11 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Autor je respektovanou osobností české žurnalistiky s
jedinečným rozhledem po světovém politickém dění. Jeho
paměti volně vycházejí z cyklu Osudy Českého rozhlasu Vltava.

Cernan, Eugene
Poslední muž na Měsíci

ZK 3214/1-2

2 audiodisky (22 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec
Autor líčí jak své kosmické výpravy, tak i příběhy a osudy svých
kolegů, přátel i členů rodiny. Astronaut Eugene Cernan a
vesmírné závody z americké perspektivy

Wood, Naomi
Paní Hemingwayová

ZK 3226

1 audiodisk (9 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Románová mozaika je portrétem čtyř manželek, které stály po
boku Ernesta Hemingwaye, jednoho z nejslavnějších spisovatelů
dvacátého století.
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Higham, Charles
ZK 3237/1-2
Letec : utajený život Howarda Hughese
2 audiodisky (19 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Životopisný román líčící osud amerického magnáta Howarda
Hughese, jednoho z nejzvláštnějších miliardářů naší doby.

Hoffmeister, Adolf
Podoby a předobrazy

ZK 3249

1 audiodisk (9 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Výbor svérázných literárních portrétů a karikatur autorových
generačních druhů i slavných osobností meziválečného
uměleckého světa.

Hofmann, Michel R.
Život Musorgského

ZK 3250

1 audiodisk (11 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová.
Na základě bohatého faktografického materiálu zpracoval
francouzský autor životopisné pásmo o jednom z
nejvýznamnějších tvůrců ruské hudby, Modestu Petroviči
Musorgském.

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
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účastník olympiády v Berlíně má nyní před sebou jeden z
nejneuvěřitelnějších příběhů druhé světové války.

Boudník, Jiří
Věže

ZK 3308/1-2

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.

Bragance, Anne
Mata Hari

ZK 3312

1 audiodisk (10 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Životopisný román o slavné tanečnici a záhadné špionce, která
byla popravena v roce 1917.

Horníček, Miroslav
Saze na hrušce

ZK 3322

1 audiodisk (3 hod.,42 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík
Prozaik, dramatik, herec, režisér, fotograf, tvůrce uměleckých
koláží - tím vším je, a rád, autor této knížky ve které vzpomíná na
svůj život.

Hořec, Petr
Úsměvy jeviště a zákulisí

ZK 3323

1 audiodisk (10 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.
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Autorovy vzpomínky na celou plejádu vynikajících bardů českého
herectví.

Hrabal, Bohumil
Krasosmutnění

ZK 3329

1 audiodisk (7 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák
Poetické vzpomínkové vyprávění o čase autorova dětství a mládí,
volně navazuje na "Postřižiny".

Hrabal, Bohumil
Něžný barbar

ZK 3331

1 audiodisk (4 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer.
Texty zařazené do této knihy, jsou nostalgickým portrétem
autorova přítele, malíře Vladimíra Boudníka, příslušníka libeňské
umělecké avantgardy, zakladatele akčního umění v
Československu.

Hrabal, Bohumil
Proluky

ZK 3335

1 audiodisk (7 hod.,46 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Třetí díl autobiografické trilogie, která vyšla koncem 70. let 20.
století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své
vlasti oficiálně publikovat. Jde o jedny z nejlepších autorových
próz.

Hrabal, Bohumil
Svatby v domě

ZK 3336

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.

48
První díl volné trilogie autobiografických románů, vyprávěný z
pohledu autorovy ženy.

Hrabal, Bohumil
Vita nuova : kartinky

ZK 3337

1 audiodisk (13 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Druhý díl beletristické autobigrafie z období konce padesátých let
20. století.

Kajínek, Jiří
Můj život bez mříží

ZK 3342

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kájínek.
Autentické vyprávění nejznámějšího českého vězně pořízené za
přísných bezpečnostních podmínek přímo v prostorách věznic
Mírov a Rýnovice. Autor nám zpoza mříží pootevírá dvířka do
nitra své osobnosti.

Albom, Mitch
Úterky s Morriem

ZK 3351

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) - MP3 -- Načetl Michal Roneš.
Román sportovního novináře je posmrtným holdem
výjimečnému učiteli, který hluboce ovlivnil jeho život.

Čechová, Heda
Můj syn Vladimír Čech

ZK 3353

1 audiodisk (9 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Život Vladimíra Čecha popisuje s intimní obeznámeností a
zároveň překvapivým nadhledem jeho matka, legendární
rozhlasová a televizní hlasatelka Heda Čechová.
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Cullen, Lynn
Mrs. Poe

ZK 3365/1-2

2 audiodisky (12 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Literární fikce na historickém pozadí vztahu básnířky Osgoodové
s E.A.Poem. Autorka na kostře ověřených faktů stvořila
sugestivní příběh o tom, jak zničující může být láska - a jak to
možná mohlo být.

Des Horts, Stéphanie
Cartierova panteřice

ZK 3388

1 audiodisk (9 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Podivuhodný příběh šperkařky Jeanne Toussaintové, ženy, která
se sama stala klenotem firmy Cartier.

Lewinsky, Charles
Gerron

ZK 3413/1-2

2 audiodisky (23 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Tragický příběh slavného německého herce a režiséra
židovského původu Kurta Gerrona, který byl nacisty
transportován do terezínského ghetta. Někdejší hvězda němých
filmů se stal člověkem beze jména, jen vytetovaným číslem a
ocitl se před nejsložitější volbou svého života.

Poullain, Chantal
Chantal

ZK 3424

1 audiodisk (8 hod., 27 min.) -- Čte Chantal Poullain a Karel
Dobrý ; zpívá Chantal Poulain ; Štěpán Markovič, saxofon ; Ondřej
Kabrna, klavír ; Matěj Černý, kontrabas.
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Autobiografické vyprávění česko-francouzské divadelní a filmové
herečky a šansoniérky Chantal Poullain o svém dosavadním
životě s mnoha křižovatkami, o kterém mluví jako o životě na
laně.

Čapková, Helena
Moji milí bratři

ZK 3436

1 audiodisk (15 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Kniha o dětství, mládí a uměleckém růstu bratří Čapků napsaná
jejich sestrou.

Rothmeierová, Jiřina
Zásada a mé milé okolí

ZK 3438

1 audiodisk (1 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Rothmeierová.
Autobiografické vyprávění, vzpomínky.

Presley, Priscilla Beaulieu
Můj život s Elvisem

ZK 3472

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Vzpomínky manželky "krále rokenrolu" jsou svědectvím o jeho
umělecké dráze i nevšedním životním příběhem muže a ženy.

Hünermann, Wilhelm
ZK 3491
Otec vyhoštěných : svatý Damián de Veuster
1 audiodisk (11 hod.,13 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška
Román vypráví o vlámském knězi Damiánovi de Veusterovi, který
se jako misionář vydal na ostrov Molokai - do kolonie
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malomocných, aby svůj život věnoval službě těm
nejopovrženějším.

Hurník, Ilja
Závěrečná zpráva

ZK 3492

1 audiodisk (5 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Ilja Hurník.
Paměti našeho významného skladatele a spisovatele zahrnuje
období jeho života od roku 1938 do listopadu roku 1989.

Chramostová, Vlasta
Vlasta Chramostová

ZK 3500/1-2

2 audiodisky (13 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Autobiografické vzpomínky herečky Vlasty Chramostové.

My děti ze stanice ZOO

ZK 3501

1 audiodisk (12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová.
Autentické vzpomínky školačky - narkomanky z tehdejšího
západního Berlína.

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.
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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.

Kolařík, Ivan
ZK 3518/1-2
Úsměvná zamyšlení od Rudého klokana
2 audiodisky (14 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.
Životní příběh Ivana Kolaříka, muže, který v roce 1968 uprchl
před komunistickým režimem do daleké Austrálie, kde se z
knihovníka vypracoval na ředitele National Police Ethnic Advisory
Bureau - australská obdoba naší cizinecké policie.

Subercaseaux, Elizabeth
ZK 3521
Robert Schumann: hudba pro Kláru
1 audiodisk (12 hod., 20 min.) - MP3 Čte Renata Volfová.
Pozoruhodný vztah a životní osudy dvou geniálních osobností 19.
století, skladatele Roberta Schumanna a vynikající klavíristky
Clary Wickové-Schumannové.
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Hemingway, Ernest
Zelené pahorky africké

ZK 3522

1 audiodisk (8 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.
Slavný autor vypráví o svých zkušenostech a vzpomínkách z
loveckých výprav do střední a jižní Afriky.

Girard, Anne
Madame Picasso

ZK 3531/1-2

2 audiodisky (14 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Renata Volfová.
Utajený příběh Evy Gouelové, nezapomenutelné ženy, jež získala
srdce jednoho z největších malířů naší doby.

Chudožilov, Petr
Lahvová pošta

ZK 3541

1 audiodisk (11 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček.
Autobiografické vyprávění českého autora z šedesátých a
sedmdesátých let. Autor líčí tragikomické historky především z
restauračních zařízení, kdy čtenář v mnohých postavách
rozpozná rázovité české básníky.

Mahler, Zdeněk
ZK 3548
...ale nebyla to nuda : poznámky pod čarou života
1 audiodisk (10 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Kniha vzpomínek spisovatele, scenáristy a publicisty Zdeňka
Mahlera, který patří k nejvýraznějším osobnostem naší kultury.

Vaňková, Ludmila
Dítě z Apulie

ZK 3556/1-2

2 audiodisky (21 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.
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Historický román, odehrávající se na počátku 13. století, líčí
osudy římského císaře Fridricha II.

Doležal, Miloš
Jako bychom dnes zemřít měli

ZK 3575

1 audiodisk (7 hod., 19 min.) - MP3 - Čtou Jana DoležalováFranková, David Matásek.
Životní cesta a tragická smrt kněze Josefa Toufara, který se v
roce 1950 stal obětí tažení komunistického režimu proti
katolické církvi.

Yalom, Irvin D.
Když Nietzsche plakal

ZK 3594

1 audiodisk (11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte: Igor Bareš, Dana
Černá.
Román z Vídně 19. století inspirovaný skutečnými událostmi,
jehož
základním kamenem je fiktivní setkání filozofa Fridricha
Nietzscheho a psychologa Josefa Breuera.

Chagall, Marc
Můj život

ZK 3608

1 audiodisk (6 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Autobiografie Marca Chagalla, jedinečné postavy světového
malířství 20. století. Vzpomínky na dětství a mládí, jež se staly
zdrojem Chagallovy umělecké inspirace.
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Jarošová, Jindra
ZK 3626
Helena Kellerová : případ slepé a hluchoněmé
spisovatelky a socialistky.
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) – MP3 – Čte Radka Malá.
Kniha vypráví o dětství a mládí hluchoslepé americké
spisovatelky, ženy, kterou Mark Twain označil jako jeden
z nejzajímavějších charakterů století.

Žák, David Jan
ZK 3642
Návrat Krále Šumavy : román o Josefu Hasilovi
1 audiodisk (12 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop.
Rozsáhlý životopisný román, odehrávající se především v
ponurých padesátých letech 20. století, je příběhem
legendárního "Krále Šumavy", převaděče a agenta-chodce,
Josefa Hasila.

Grannec, Yannick
Bohyně malých vítězství

ZK 3646/1-2

2 audiodisky (16 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.
Strhující román o podivuhodném životě, nerovném manželství a
nedocenitelném odkazu jednoho z nejbrilantnějších matematiků
20. století, Einsteinova blízkého přítele a brněnského rodáka Kurta Gödel.

Zgustová, Monika
Růže od Stalina

ZK 3653

1 audiodisk (10 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková.
Ve vynikajícím biografickém románu plným napětí a nečekaných
zvratů se odvíjí pohnutý osud Stalinovy dcery Světlany.
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Joyce, James
ZK 3660
Portrét umělce v jinošských letech
1 audiodisk (9 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Kamil Švejda.
Autobiografický román o utváření osobnosti nadaného irského
chlapce z přelomu 19. a 20. století.

Kantůrková, Eva
ZK 3663
Jan Hus : příspěvek k národní identitě
1 audiodisk (20 hod., 59 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková.
Kniha na pomezí životopisného románu, studie a literatury faktu
se pokouší přiblížit osobnost velkého reformátora i velkého
člověka.

Kantůrková, Eva
Sešly jsme se v této knize

ZK 3667

1 audiodisk (7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -Olga Havlová, Marie Rút Křížková,
Elzbieta Ledererová, Zdena Tominová, Gertruda
SekaninováČakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, Jiřina
Hrábková, Jarmila Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana Němcová,
Marie Kubišová
Působivé portréty žen, jejichž životy byly spojeny s událostmi
kolem Charty 77.

Kazantzakis, Nikos
Hlášení El Grecovi

ZK 3676/1-3

3 audiodisky (25 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.
Autobiografický román, v němž autor líčí průběh vlastního života
v kontextu vývoje evropských dějin do 20. let 20. století.
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Kent, Nick
ZK 3677
Těžkej nářez : to nejlepší z Nicka Kenta
1 audiodisk (17 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Sborník statí a článků o předních rockových hvězdách z pera
autora, který patří k elitě hudební publicistiky.

Knap, Josef
Bez poslední kapitoly

ZK 3701

1 audiodisk (4 hod., 22 min.) - MP3 -- Četba na pokračování.
Kniha pamětí kromě osudů autora evokuje pohnutou historii
českých literátů 20. století.

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.

Caruso, Giacinta
ZK 3715
Magický čtverec Albrechta Dürera
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová.
Román se odehrává ve dvou časových rovinách: v první z nich
sledujeme detektivní příběh odehrávající se v současnosti, druhá
popisuje život slavného norimberského malíře Albrechta Dürera.
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Heron, Echo
Poledne u Tiffanyho

ZK 3718/1-2

2 audiodisky (18 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Životopisný příběh umělecké designérky Clary Wolcottové,
tvůrkyně kultovních Tiffanyho lamp.

Collins, Ron
ZK 3720/1-2
Mánie : sex, drogy & literatura : příběh bouřliváků a buřičů,
kteří zahájili kulturní revoluci
2 audiodisky (15 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Sex, drogy & literatura, životní příběhy beatniků - bouřliváků a
buřičů, kteří stvořili novou uměleckou generaci. Úžasné i tragické
životní události byly jejich realitou a jejich životy hnala až na
doraz.

Glaserová, Světlana
Rusanda na větvi

ZK 3727

1 audiodisk (3 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.
Humorně citlivé i sebeironické, autobiografické vyprávění od
autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a Prahou.

Kozubíková, Emilie
ZK 3730
Pán Bůh války nevymyslel, a ani jejich důsledky
1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová.
Ve své knize nám autorka, prostřednictvím vlastních vzpomínek
a rodinné korespondence, přibližuje život na Těšínsku v druhé
polovině devatenáctého století a v první polovině století
dvacátého.
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Cellini, Benvenuto
Vlastní životopis

ZK 3735/1-2

2 audiodisky (19 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš.
Slavné životopisné vyprávění velkého italského sochaře a
zlatníka 16. století, které je jedinečným lidským i dobovým
dokumentem, překypujícím životností a temperamentem.

Kosatík, Pavel
Emil Běžec

ZK 3738

1 audiodisk (4 hod., 20 min.) – MP3 – Čte Ivan Trojan.
První ucelený životopis legendárního běžce Emila Zátopka,
doplněný dokumentárními nahrávkami.

Andersson, Lena
Svévole

ZK 3740

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.
Milostný román o ženě, jejíž touha po lásce byla tak silná, že
dovedla lhát sama sobě jen kvůli falešné naději.

Moyes, Jojo
Stříbrná zátoka

ZK 3741/1-2

2 audiodisky (16 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Romantický román z prostředí australského přímořského
městečka. Mladá žena, Lisa, se marně snaží zapomenout na
minulost, když do jejího života vstoupí podnikatel Mike a naruby
jí ho převrátí hned několikrát.

60

Kolowrat, Ernest
ZK 3765
Zpovědi nevědomého hříšníka - III. díl trilogie
1 audiodisk (10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
Poslední část trilogie je napsaná se stejným odstupem a
reportážní objektivností, s jakou autor líčil své velmi světské
zkušenosti, ať už to bylo všelijaké požitkářství, nebo lehce
odlišné chování.

Kopecký, Miloš
Hein, Milan
Co za to stálo...

ZK 3767

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Rozhovor s českým hercem.

Korzer-Cachée, Josef
ZK 3771
Císař František Josef zcela privátně
1 audiodisk (7 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá
Výpověď o "každodennosti" císaře Františka Josefa odhaluje
nejintimnější stránky života a osobnosti monarchy.

Kosatík, Pavel
Osm žen z Hradu

ZK 3777

1 audiodisk (17 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
V deseti kapitolách této knihy vypráví autor životní příběhy
manželek všech československých prezidentů: osmi, které stály
po boku svých mužů v prezidentské funkci, a dvou, které se jejich
nástupu do prezidentského úřadu nedožily.
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Kovaříková, Blanka
ZK 3782
Herecké romance : důvěrná setkání s českými herci a
jejich láskami
1 audiodisk (8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Nostalgické vzpomínky na různé herecké osobnosti.

Kovtu, Jiří
ZK 3783/1-2
Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera
2 audiodisky (28 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
"Česká balada z přelomu 19. a 20. století". Balada o základní
hodnotě každého lidského života, která trvá, pokud ji člověk
svým jednáním neodmítne.

Kožík, František
ZK 3784/1-2
Na křídle větrného mlýna: životní příběh malířky Zdenky
Braunerové a lidí kolem ní
2 audiodisky (18 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Román o životních osudech malířky Zdenky Braunerové.

Ribas, Emilio
ZK 3795
Slunce orientu: život Buddhův podle posvátných textů
indických
1 audiodisk (2 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Stanislava Mikešová

Grossman, Leonid Petrovič
Hráč Dostojevskij

ZK 3801

1 audiodisk (11 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Miloš Vavruška
Volné pokračování románu "Zápisky sekundanta". V této knize
autor sugestivně a s velkou duchaplností přibližuje psychologické
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a filosofické kořeny Dostojevského tvorby a líčí jeho pohnuté
životní osudy.

Kosiński, Jerzy N.
Nabarvené ptáče

ZK 3803

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop
Autobiografický román líčí osud malého židovského chlapce za 2.
světové války na zaostalém venkově kdesi v prostoru východního
Polska či Ukrajiny. Kontroverzní román se řadí mezi stěžejní díla
20.
století.

Schmiedt, Jiří
ZK 3812
Slunce zapadá jak nebesa krásných křídel
1 audiodisk (2 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková
Vzpomínky českého herce, horského vůdce a divadelního
režiséra, psané s velkou dávkou humoru a sebeironické
nadsázky.

Flutka, Jiří
ZK 3816
Kluci z Huťského popeliště: historická vzpomínka na
klukovské války mezi Hutěmi a Spořilovem a nejen o nich
1 audiodisk (2 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp
Autobiografické vzpomínky na dětství prožité na tehdejším
předměstí Prahy.

Hagen, Lou Fanánek
Tak to bylo, tak to je...

ZK 3822

1 audiodisk (8 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte David Matásek
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Lou Fanánek Hágen, lídr skupiny Tři sestry, vzpomíná na svoji
životní pouť s cílem přiblížit mladým lidem atmosféru
osmdesátých let 20. století. Nahrávka obsahuje i titul "Járo,
kakao!"

Streit, Jakob
ZK 3838
Příběh Louise Braille: nevidomý chlapec, který vynalezl
slepecké písmo
1 audiodisk (2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop
Životní příběh nevidomého chlapce, který vynalezl slepecké
písmo.

Ebershoff, David
Dánská dívka

ZK 3839/1-2

2 audiodisky (13 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Čechová Milada
Román inspirovaný osudem dánského malíře Einara Wegenera,
který jako první podstoupil operativní změnu pohlaví.

Machek, Bohuslav
Dolejší, Marie
Dravec Mattoni

ZK 3843

1 audiodisk (8 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek
Vyprávění o osudech muže, který svým jménem proslavil
minerální vodu z Čech.

Toulky českou minulostí: speciál: Karel IV. ZK 3848/1-2
2 audiodisky (15 hod., 46 min.) - Obsahuje: CD 1. (Díly) 121-140 - CD 2. (Díly) 141-153.

64
Účinkují: Josef Veselý, Ivana Valešová, František Derfler, Igor
Bareš
Napsal Veselý, Josef s užitím citací z knih Petra Hory Hořejše

Kroner, Jozef
Herec nejen na udici

ZK 3849

1 audiodisk (2 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Vladislav Beneš
Humorné vzpomínky a vyprávění slovenského herce.

Krulišová, Jarmila
ZK 3850
Andante: životní příběh skladatele Vojtěcha Jírovce
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Životní příběh Vojtěcha Jírovce - hudebního skladatele a
kapelníka, žijícího na přelomu 18. a 19. století.

Kubka, František
Romance o Ječmínkovi

ZK 3860/1-3

3 audiodisky (34 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Zdeňka Černá
Románová freska přibližuje osudy mladého moravského rytíře
Jiříka z Chropyně, který se vlivem náboženských a politických
událostí v 17. století dostává do dramatického dobrodružství
třicetileté války.

Lagerkvist, Pär
Barabáš

ZK 3870

1 audiodisk (3 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá
Novela švédského spisovatele líčí vnitřní proměnu biblického
Barabáše, lupiče a vraha, odsouzeného římským prokonzulem k
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smrti ukřižováním a poté náhle propuštěného namísto nevinného
Ježíše.

Landovský, Pavel
ZK 3874
Hvížďala, Karel
Soukromá vzpoura: rozhovor s Karlem Hvížďalou
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Neděla Milan
Vzpomínky známého českého herce, zpracované formou
rozhovorů s redaktorem Karlem Hvížďalou.

Langer, František
ZK 3875
Z malířských povídek. 1 - Vzpomínka na Váchala
1 audiodisk (30 min.) - MP3 -- Čtou Miloš Hlavica, Vladimír
Brabec
Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy o
smyslu a poslání umělecké tvorby.

Langer, František
ZK 3876
Z malířských povídek. 2. Vnitřní zrak
1 audiodisk (59 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, Ivan
Trojan
Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy o
smyslu a poslání umělecké tvorby.

Langer, František
ZK 3877
Z malířských povídek. 3, Gaskoněc
1 audiodisk (55 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Miloš Hlavica,
Miroslav Středa
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Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy o
smyslu a poslání umělecké tvorby.

Langer, František
ZK 3878
Z malířských povídek. 4, Muzeum tety Laury
1 audiodisk (59 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, Miroslav
Středa
Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy o
smyslu a poslání umělecké tvorby.

Votýpka, Vladimír
Křižovatky české aristokracie

ZK 3887

1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš
Kniha, volně navazuje na autorovu úspěšnou "šlechtickou
trilogii", vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů,
kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české
společnosti, nebo se sem pravidelně vracejí.

Procházková, Zdenka
Na jevišti mezi Prahou a Vídní

ZK 3888

1 audiodisk (5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
Vzpomínky české herečky Zdenky Procházkové, která působila
na předních divadelních scénách doma i v zahraničí. Často byla
obsazována do filmů a televizních seriálů.

Milton, Giles
ZK 3891
Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku
1 audiodisk (5 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
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Zajímavosti ze světových dějin 20. století a málo známá fakta o
životě významných politiků této doby.

García Márquez, Gabriel
Zpověď trosečníka

ZK 3894

1 audiodisk (3 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Petr Mikeska
"Zpověď trosečníka, který deset dní o hladu a žízni bloudil na
prámu mořem, stal se národním hrdinou, byl líbán královnami
krásy a zbohatl z reklamy, načež se znelíbil vládě a byl provždy
zapomenut". Rekonstrukce pravdivého příběhu zaznamenává
deset dnů, ve kterých námořník Velasco po ztroskotání své lodi
bojuje o holé přežití v Karibském moři.

Baum, Oskar
Das Leben im Dunkeln

ZK 3903

1 audiodisk (11 hod., 45 min.) - MP3 -- Načetla Van Swaaij Emmy
Autobiografický román ze židovského internátního zařízení "Hohe
Warte" pro nevidomé děti a mládež, ve kterém panoval
nesnesitelný systém výchovy. Autor byl český německy píšící
spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby židovského
původu.

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.
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Kučík, Vladislav
Barvy slečny Toyen

ZK 3930

1 audiodisk (8 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová
Poeticky laděná fikce inspirovaná životem Marie Čermínové,
významné české malířky, která byla pod jménem Toyen
symbolem české umělecké avantgardy počátku dvacátého
století, třebaže většinu svého života strávila ve Francii.

Chang, Yong
Divoké labutě

ZK 3932

1 audiodisk (6 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Hana Maciuchová
Autobiografický román čínské autorky zachycuje příběh tří
generací žen jedné rodiny a zároveň politický, sociální a kulturní
vývoj Číny od počátku 20. století.

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.

Kundera, Rudolf
ZK 3965
Rendez-vous s Rudolfem Kunderou: (a jeho přáteli:
Alfonsem
Muchou, Bohuslavem Martinů, Jiřím Muchou, Rudolfem
Firkušným, Rafaelem Kubelíkem...)
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš
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Životopisné vzpomínky malíře a jeho barvité vyprávění o
společnosti spisovatelů, hudebníků a umělců v předválečné
Paříži.

Škápíková, Jitka
Po kom se jmenují

ZK 3971

1 audiodisk (4 hod., 48 min.) - MP3 - Účinkují Jitka Škápíková,
Daniel Moravec, Jan Herget
Kde se vzala slova silueta, nikotin, sendvič nebo kampelička?
Skrývají se za nimi fascinující příběhy lidí, kteří vstoupili do dějin,
aniž by si to sami často přáli. Vydejte se na neotřelé toulky
historií a hledejte skryté souvislosti slov a humorných i
tragických událostí v životech historických osobností.

Razumovsky, Maria
ZK 3972/1-2
Marina Cvetajevová: mýtus a skutečnost
2 audiodisky (14 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová
Životopisná kniha vypráví prostřednictvím literární vědkyně,
hraběnky Razumovské o literárním díle, ale především
pohnutém životě jedné z nejslavnějších ruských básnířek první
půle dvacátého století.

Chesterton, G. K.
ZK 3993
Svatý František z Assisi

ZK 3993

1 audiodisk (5 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Jiří Škoda

70

Maléřová, Zuzana
Psáno v kóji

ZK 3998

1 audiodisk (3 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková
Novinářka Zuzana Maléřová spolu s herci Jiřím Lábusem a
Oldřichem Kaiserem sepsala vzpomínky na recesní akce, které
společně podnikali v osmdesátých letech 20. století a jež je
možné považovat za specifický druh pouličního divadla. Kniha
obsahuje fotografickou přílohu a úryvky dramatických textů.

Forsyth, Frederick
Vypravěč

ZK 4013

1 audiodisk (12 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík.
Dlouho očekávaná autobiografická kniha světoznámého autora,
který své bohaté životní a profesní zkušenosti uplatnil v
oblíbených špionážních románech.

Crimp, Susan
Patricia Burstein
Elton

ZK 4022/1-2

2 audiodisky (14 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Životopis rockové hvězdy s popisem kariéry, pikantnostmi ze
soukromí, diskografií, prostě se vším, co k tomu patří.

Orálek, Daniel
Můj dlouhý běh

ZK 4024

1 audiodisk (7 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen.
Životní příběh úspěšného českého ultramaratonce.
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Saint Pern, Dominique de
Baronka Blixenová

ZK 4029

1 audiodisk (11 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Životní osudy Karen Blixenové, pěstitelky kávy v Keni, dánské
baronky, podivuhodné a svobodomyslné ženy, jejíž jméno zná
celý svět díky knize a filmu Vzpomínky na Afriku.

Lustig, Arnošt
Osudy

ZK 4041

1 audiodisk (4 hod., 54 min.) - MP3
V rozhlasové nahrávce o svém životě vypráví Arnošt Lustig.

Zhoř, Antonín
Bety

ZK 4045/1-2

2 audiodisky (12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čtou Dana Černá,
Vladimír Kudla.
Beletristické zpracování nedlouhého úseku mládí Boženy
Němcové, tří let, které prožila ve Chvalkovicích v rodině
obročního Hocha.

Dvořáková, Zora
Miroslav Tyrš: prohry a vítězství

ZK 4051/1-2

2 audiodisky (20 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.

Vance, Ashlee
ZK 4056/1-2
Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické
budoucnosti
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Filip Švarc.
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Životopis svérázného amerického podnikatele a technologického
vizionáře Elona Muska.

Veselý, Josef
ZK 4100
Toulky českou minulostí: speciál: Jan Amos Komenský
1 audiodisk (4 hod., 21 min.) – MP3 – Nahrávky rozhlasového
seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše. – Obsahuje: Díly 444
– 448, 454 – 458. Účinkují: Josef Veselý, Ivana Valešová,
František Derfler, Igor Bareš.
Úspěšný seriál Českého rozhlasu, věnovaný „učiteli národů“ Janu
Amosi Komenskému.

Lagerlöf, Selma
Legendy o Kristu

ZK 4119

1 audiodisk (5 hod., 43 min.) - MP3 - Čte Dana Černá.
Originální poetické převyprávění biblických příběhů o Ježíši
Kristu.

Zweig, Stefan
Marie Antoinetta

ZK 4120/1-2

2 audiodisky (20 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Životopis francouzské královny Marie Antoinetty, popravené za
Velké francouzské revoluce roku 1793.

Kočka, Miloš
ZK 4128
Krev na paletě: Caravaggio - román malíře
1 audiodisk (5 hod., 41 min.) - MP3 - Účinkují: Boris Rösner, Nina
Divíšková, Bořivoj Navrátil.
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Životopisný román o italském malíři Michelangelovi Merisi (1573
- 1609), později zvaném Caravaggio.

Zweig, Stefan
Marie Stuartovna

ZK 4134/1-2

2 audiodisky (16 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková
Autor líčí krátký, ale neobyčejně pohnutý život proslulé skotské
královny a zejména její dramatický konflikt s Alžbětou Anglickou.

Fořt, Karel
Z New Yorku do pekla a zpět

ZK 4150

1 audiodisk (1 hod., 49 min.) - MP3 - Čte Martin Hruška
Autobiografický román, v němž se autor soustředí především na
nesnadnou a obtížnou kapitolu svého života, odehrávající se na
přelomu osmdesátých a devadestých let 20. století v americké
emigraci.

Lustig, Arnošt
Okamžiky s Otou Pavlem

ZK 4151

1 audiodisk (1 hod., 48 min.) - MP3 - Čte René Přibil
Svědectví o hlubokém přátelství Arnošta Lustiga a Oty Pavla.
Budeme sledovat jejich cestu od prvních literárních pokusů v
rozhlase, novinách a časopisech až k úspěšné literární dráze.

Kmenta, Jaroslav
Padrino Krejčíř : Afričan

ZK 4152

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

74
vyhnul vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České
republice.

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.

Baum, Oskar
Ze života ve tmě

ZK 4174

1 audiodisk (2 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec
Autobiografický román ze židovského internátního zařízení "Hohe
Warte" pro nevidomé děti a mládež, ve kterém panoval
nesnesitelný systém výchovy. Autor byl český německy píšící
spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby židovského
původu.

Isaacson, Walter
ZK 4178/1-2
Inovátoři: jak skupinka vynálezců, hackerů, géniů a
nadšenců stvořila digitální revoluci
2 audiodisky (22 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Vladislav Beneš
Příběh lidí, kteří umožnili nástup digitálního věku.

Kmenta, Jaroslav
Padrino Krejčíř: Afričan

ZK 4181

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
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vyhnul vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České
republice.

Wiesel, Elie
Noc

ZK 4189

1 audiodisk (3 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic
Autentická výpověď známého židovského autora o pobytu v
koncentračním táboře Buchenwald a Osvětim v letech 19441945.

Junková, Eliška
Má vzpomínka je bugatti

ZK 4197

1 audiodisk (11 hod., 42 min.) - MP3 -- Čtou Hana Maciuchová,
Jaromír Dulava.
Paměti naší první automobilové závodnice, doplněné kapitolou
jejího syna Vladimíra Junka, který představuje pohled do zákulisí
rodinného a osobního života.

Rees, Jasper
ZK 4200
Božská Florence, aneb, Primadona klouzavé stupnice
1 audiodisk (9 hod., 46 min.) – MP3 – Čte Renata Volfová
Pozoruhodný životní příběh Florence Foster Jenkins, velké
mecenášky newyorského hudebního světa a „proslulé“ americké
sopranistky. Tato žena tolik toužila stát se operní pěvkyní, že to
nakonec dokázala i přesto, že neměla hudební sluch a zpívala
falešně.
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Prokop, Josef Bernard
Václav IV.: tajná kronika

ZK 4209

1 audiodisk (10 hod., 10 min.) – MP3 – Čtou Marek Holý, Jiří
Dvořák
Autor oblíbené karlovské trilogie se v tomto románu věnuje
rozporuplné postavě Václava IV.

Kosatík, Pavel
Jan Masaryk – pravdivý příběh

ZK 4224/1-2

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
Padrino Krejčíř: žralok

ZK 4236/1-2

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.

Milton, Giles
ZK 4248
Když Lenin přišel o mozek a Churchill obětoval ovci
1 audiodisk (6 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Marta Davouze.
Dalších padesát historických příběhů, které váš učitel dějepisu
pravděpodobně přeskočil.

Lofts, Norah
Královna ve stínu

ZK 4293

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková.
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Historický román je strhujícím příběhem o Eleonoře Aquitánské,
krásné a inteligentní ženě, které velký majetek po zemřelém otci
otevřel cestu do světa nejmocnějších mužů.

Lundkvist, Artur
ZK 4302
Válečníkova píseň : pravděpodobné vylíčení činů a
životních osudů Alexandra Velikého
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Umělecky ztvárněný životopis starověkého vojevůdce a
dobyvatele Alexandra Velikého.

Brodský, Vlastimil
To že jsem já?

ZK 4316

1 audiodisk (3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel.
Poslední svědectví o životě herce Vlastimila Brodského.

Ritchie, Maggie
Pařížský polibek

ZK 4321

1 audiodisk (12 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Román barvitě zachycuje atmosféru pařížské umělecké scény
konce 19. století. Je to strhující příběh talentované sochařky
Camille Claudelové a geniálního sochaře Augusta Rodina.

Prokop, Josef Bernard
Zikmund Lucemburský

ZK 4341

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Marek Holý.
Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze života
posledního Lucemburka na českém trůnu - Zikmunda.
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Žantovský, Michael
Havel

ZK 4348/1-2

2 audiodisky (22 hod., 59 min.) - MP3 - Čtou Michael Žantovský,
Jan Vondráček, Zuzana Stivínová.
Životní osudy a politická dráha Václava Havla.

Moorjani, Anita
Musela jsem zemřít

ZK 4354

1 audiodisk (8 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Dana Pešková, Jan
Vondráček.
Autobiografický příběh ženy, která se dokázala ve stavu blízké
smrti nečekaně uzdravit z rakoviny a nyní šíří své poselství
pozitivního přístupu k životu a "bytí láskou".

Formanová, Martina
Případ Pavlína

ZK 4356

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Petra Špalková.
Románové zpracování dramatického životního příběhu světově
proslulé české topmodelky a herečky Pavlíny Pořízkové, jejíž
dětství zásadně ovlivnila zvůle tehdejšího totalitního režimu.

Frejková, Hana
Divný kořeny

ZK 4380

1 audiodisk (4 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Frejková.
Autobiografické vzpomínky české herečky Hany Frejkové
zachycují mimo jiné tragédii jejího otce, který byl v roce 1952
souzen v politickém procesu s Rudolfem Slánským a popraven.
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Kolowrat, Ernest
Zpovědi českého Američana

ZK 4397

1 audiodisk (9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Mírně ironizující a lehce filozofující vyprávění o životě českého
šlechtice v emigraci v USA.

Pernoud, Régine
Život Jany z Arku

ZK 4401

1 audiodisk (3 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková.
Životopis zpracovaný na základě historických pramenů se
soustřeďuje na dvouleté veřejné působení Jany z Arku.

Mahler-Werfel, Alma Maria
Můj život

ZK 4409

1 audiodisk (15 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Autorčiny vzpomínky můžeme číst několikerým způsobem. Jako
deník milostných vztahů, nebo jako zpověď milující, ale
především nesčíslněkrát milované krásky, anebo jako otevřenou
výpověď jedné rakouské dívenky z dobré rodiny, která popletla
hlavu nejméně pěti velikánům světové kultury.

Macháček, Miroslav
Zápisky z blázince

ZK 4410

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 – Čte Richard Honzovič.
Autorův autoportrét, kde figuruje také mnoho populárních herců
a umělců - dosud živých i zesnulých.

80

Anderson, Alison
Letní host

ZK 4412/1-2

2 audiodisky (15 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.
Životopisný román inspirovaný skutečným přátelstvím mezi
mladým A. P. Čechovem a rodinou, u níž pobýval na letním bytě
roku 1888. Most přes dvě staletí a životy tří žen, které spojuje
objev deníku jedné z nich, hostitelky mladého spisovatele.

Machovec, Milan
Tomáš G. Masaryk

ZK 4421

1 audiodisk (14 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.
Studie českého filozofa zkoumají ideové směřování zakladatele
československé státnosti.

Maliński, Mieczysław
Celý tvůj

ZK 4434

1 audiodisk (13 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Životopis papeže Jana Pavla II. napsaný jeho dlouholetým
přítelem.

Marčenko, Anatolij Tichonovič
Žij jako všichni

ZK 4450

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.

Marino, Ruggero
ZK 4454/1-2
Kryštof Kolumbus, poslední z templářů
2 audiodisky (12 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
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Alternativní výklad známého příběhu o objevení Ameriky
Kryštofem Kolumbem v roce 1492, založený na nové interpretaci
dostupných historických pramenů.

Masaryková-Garrigue, Charlotte
Listy do vězení

ZK 4466

1 audiodisk (4 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Soubor dopisů, které psala tato veliká žena své dceři Alici do
vězení, kam se dostala pro otcovu politickou činnost v zahraničí.
Z těchto listů útěchy a posily vyzařuje hluboká znalost života i
odvaha nést i nejtěžší břemena, která na nás uvalí doba a
povinnost.

Kmenta, Jaroslav
Boss Babiš

ZK 4483

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Petr Kubes.
Reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje
Babiše.

Belmondo, Jean-Paul
Mých tisíc životů

ZK 4491

1 audiodisk (9 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiří Krampol.
Víc než jen autobiografie. Vyprávění o výjimečném a šťastném
životě.

Whitton, Hana
ZK 4503
Eliška Přemyslovna : právo milovat, povinnost vládnout
1 audiodisk (7 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jitka Ježková.
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Historický román o životě, láskách, ale i panovnickém úsilí Elišky
Přemyslovny.

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.

Weissová, Lucie
ZK 4516
Karel Weinlich - pokus o životopis
1 audiodisk (10 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.
Vzpomínky známého rozhlasového režiséra Karla Weinlicha na
osobní i pracovní život.

Maurois, André
Mlčení plukovníka Brambla

ZK 4531

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.

Novák, Jan
ZK 4536
Zatím dobrý : Mašínovi a největší příběh studené války
1 audiodisk (8 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Ornest.
Románová rekonstrukce představuje pokus zpracovat
dokumentárním způsobem život a osudy bratří Mašínů i dalších
členů jejich rodiny.
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Mészáros, Anton
Vzpomínky psané ve tmě

ZK 4550

1 audiodisk (7 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Kamil Švejda.
Autor, kterého oční choroba postupně připravila ve 33 letech
úplně o zrak, v knize vzpomíná na stereotypní rytmus a
každodenní šeď pobytu v internátech pro zrakově postiženou
mládež a později společný život s manželkou a dětmi.

Jelínek, Ivan
Jablko se kouše

ZK 4587/1-2

2 audiodisky (33 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Obsáhlé autentické svědectví o životě českého novináře, který po
únoru 1948 emigroval do Anglie.

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.

Gelmi, Josef
ZK 4610
Papežové : od svatého Petra po Jana Pavla II.
1 audiodisk (21 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková.
Dějiny papežství jsou podány formou životopisných medailonů
jednotlivých papežů.
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Drozda, Zdeněk
Kosí hnízdo

ZK 4611

1 audiodisk (5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.
Svébytné vzpomínky na autorovo dětství ve 40. a 50. letech 20.
století, které se staly předlohou pro úspěšné divadelní
zpracování.

Kyle, Chris
Americký sniper

ZK 4626

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".

McLain, Paula
Létala jsem za sluncem

ZK 4663/1-2

2 audiodisky (14 hod., 9 min.) u MP3. -- Čte Renata Volfová.
Příběh vášnivé dobrodružky, africké lovkyně, trenérky koní a
hlavně slavné pilotky Beryl Merkhamové. Příběh ženy, která
chtěla uniknout vlastnímu osudu.

Dvořák, Otakar
Můj otec Antonín Dvořák

ZK 4667

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Michal Roneš.
Vzpomínky mladšího syna Antonína Dvořáka na jeho otce
postihují z intimní blízkosti život, povahové rysy, přátelské a
pracovní vztahy skladatele.

85

Haslinger, Josef
Jáchymov

ZK 4671

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Miroslav Táborský. -Bonusovou kapitolu "Angelus ante portam inferam" napsal a
načetl Robert Záruba.
Románový portrét vynikajícího hokejového brankáře Bohumila
Modrého, který se v 50. letech 20. století stal jednou z obětí
represí a zvůle komunistického režimu. Tragický osud
legendárního československého brankáře Bohumila "Bóži"
Modrého.

Vybraná společnost 2.
5 trumfů v hrsti.

ZK 4672

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) - MP3 -- Účikují: Petr Štěpánek, Petr
Kostka, Václav Postránecký, Václav Knop, František Němec.
Na sklonku roku 2017 se sešla ve Werichově vile vybraná
společnost: Petr Kostka, Václav Postránecký, František Němec,
Petr Štěpánek a Václav Knop a zavzpomínali na své slavné
kolegy, na živé i…

Maršálek, Jiří
Vysočina, aneb, Velká psina

ZK 4675

1 audiodisk (3 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Borek Kapitančik.
Nejnovější kniha nevidomého spisovatele je tak trochu biografií
i cestopisem, kde však nechybí "velká psina", tedy legrace a
vodící pes César, který je jednou z ústředních postav.
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Noha, Rudolf
Odlesky táborových ohňů

ZK 4677

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) - MP3. -- ČteJiří Kubeš.
Vzpomínky na tábornictví, woodcraft, skauting a tramping u nás i
ve světě.

Morella, Joe
ZK 4685
Paul Newman & Joanne Woodwardová
1 audiodisk (14 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Kniha o hercích Paulu Newmanovi a jeho manželce Joanne
Woodwardové.

Mucha, Jiří
Černý a bílý New York

ZK 4692

1 audiodisk (5 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Literární konfrontace autorových vlastních vzpomínek z mládí se
skutečností Ameriky 60. let 20. století, kdy Mucha Spojené státy
znovu navštívil.

Mucha, Jiří
Oheň proti ohni

ZK 4693/1-2

2 audiodisky (28 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Vzpomínky na druhou světovou válku očima významného
spisovatele - frontového zpravodaje BBC.

Mucha, Jiří
Podivné lásky

ZK 4694

1 audiodisk (16 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Dílo zachycuje umělecký i soukromý život českých intelektuálů
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žijících v Paříži před vypuknutím druhé světové války.

Mucha, Jiří
Studené slunce

ZK 4695

1 audiodisk (8 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Otakar Brousek.
Autobiografické vyprávění o době, kterou autor v padesátých
letech prožil ve vězeňském táboře jako horník.

Münzer Le Comte, Mia
Stále sním o Praze

ZK 4699

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jaroslava Adamová.
Na dětství a mládí prožité v Praze a odchod do nedobrovolné
emigrace vzpomíná americká malířka českého původu.

Murray, Yxta Maya
Zapomenutý příběh

ZK 4703

1 audiodisk (9 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.
V románu o lásce, pomstě a životních cílech se střídají a prolínají
osudy dvou žen z různých století.

Myrer, Anton
Poslední kabriolet

ZK 4706

1 audiodisk (24 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.
Na osudech pěti studentů a nerozlučných přátel dává autor
tohoto zčásti autobiografického románu nahlédnout do životního
stylu v Americe 30. let 20. století.
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Nabokov, Vladimir Vladimirovič
Promluv, paměti

ZK 4711

1 audiodisk (13 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Autobiografie zachycuje období autorova života od roku 1903 do
roku 1940.

Novotný, Jiří Datel
ZK 4740
Ďábel z Vinohrad: vzpomínka na Jiřího Šlitra
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) -- MP3 – vzpomínky
Knížka vzpomínek na Jiřího Šlitra.

Nerková, Delicie
Majda

ZK 4739

1 audiodisk (2 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Magdalena
Knoblochová – autobiografické příběhy
Příběhy soužití nevidomé autorky se svojí novou kompenzační
pomůckou - vodicím psem Majdou.

Novák, Zdeněk
Swing a svoboda za mřížemi

ZK 4738/1-2

2 audiodisky (20 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Zavřel –
Biografie
Kniha vzpomínek autora, někdejšího trumpetisty jazzového
orchestru Emila Ludvíka, na dva totalitní režimy: fašismus a
komunismus, na jejichž pozadí se odvíjí jeden z mnoha
obyčejných životů.

89

Novák, Jan
Děda

ZK 4734

1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Dědeček –
autobiografické prózy
Český exilový autor vzpomíná na život svých rodičů a prarodičů,
polabských sedláků, kteří v době jeho dětství tragicky prožívali
drastické okolnosti združstevňování české poválečné vesnice.

Štěpánek, Zdeněk
Vlastní cestou

ZK 4752/1-2

2 audiodisky (13 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -autobiografické vzpomínky Vzpomínky známého herce na
dětství, studentská léta a na svoji legionářskou anabázi v Rusku.

Zídek, Petr
ZK 4753
Hana Benešová : neobyčejný příběh manželky druhého
československého prezidenta : (1885-1974)
1 audiodisk (7 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Kouklíková -biografie
Životní osudy první dámy Hany Benešové.

Novotný, Petr
Nedvědi na Strahově

ZK 4755

1 audiodisk (2 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Kamil Švejda –
autobiografické vzpomínky
Setkání bratří Nedvědů a jejich hostů k 1. výročí Strahovského
koncertu.
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Opasek, Anastáz
ZK 4762
Dvanáct zastavení : vzpomínky opata břevnovského
kláštera
1 audiodisk (11 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Petr Vykoukal -autobiografické vzpomínky -- církevní život - Československo - 20.
století
Vzpomínky benediktinského opata na vlastní pohnutý život jsou
zároveň i vzpomínkami na život břevnovské náboženské
komunity.

Bunin, Ivan Aleksejevič
Život Alexeje Arseňjeva

ZK 4767

1 audiodisk (14 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Miloš Vavruška -autobiografické romány -- ruské romány
Fiktivní vzpomínkový román s autobiografickými prvky se odvíjí v
80. a 90.letech 19. století a představuje hrdinovo dětství,
gymnaziální léta, jeho vztah k pokusům mladé inteligence o
vzpouru a jeho tragickou lásku.

Paclová, Elena
Udělej, naučíš se to pak

ZK 4784

1 audiodisk (6 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová -autobiografické vzpomínky
Vzpomínky nejprve úspěšné baletky a později šikovné pravé ruky
šéfa Pražského komorního baletu. Autorčiny vzpomínky na život
žitý pod heslem "Nejdřív to udělej, naučíš se to pak" se zaoblují
do krásného příběhu o dětském snu, který se stal skutečností.
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Basson, Mary
Ella & Kandinský

ZK 4795/1-2

2 audiodisky (12 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová -výtvarní umělci - Rusko - 19.-20. století -- biografické romány
Zakázaná láska, zrod expresionismu a válka. Během malování
na bavorském horském úbočí se mladá Gabriele (Ella)
Münterová zamiluje do svého ženatého učitele Vasilije
Kandinského.

Stap, Sophie van der
Dívka s devíti parukami

ZK 4806

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová -autobiografické romány
Autobiografický příběh mladé Holanďanky je záznamem jejího
boje se zákeřnou nemocí.

Tomášek, Petr
Říkají mi Kamikadze

ZK 4813/1-2

2 audiodisky (12 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kubeš -autobiografické vzpomínky
Dobrodružné příběhy z celého světa a z létání po mnoha zemích
Evropy.

Pasák, Tomáš
JUDr. Emil Hácha : (1938-1945)

ZK 4816

1 audiodisk (16 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík -monografie
Životopis kontroverzního politika a obraz doby, která byla
"mezním" obdobím v dějinách českého národa.
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Koukalová, Gabriela
Jiná

ZK 4822

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková -autobiografie
Sportovní a osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší historie.
Mistryně světa, olympijské medailistky, vítězky Světového
poháru.

Paulová, Jana
Jak běžet do kopce

ZK 4829

1 audiodisk (4 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová -autobiografické vzpomínky
Zajímavé reflexe české herečky a zpěvačky z jejích opakovaných
cest do Indie a Nepálu, kam cestovala nejen za exotikou a
adrenalinovými zážitky, ale především ve snaze najít cestu sama
k sobě.

Pecka, Karel
Motáky nezvěstnému

ZK 4847

1 audiodisk (22 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.
Autobiografická kronika je příběhem vězně z čs. koncentračních
táborů padesátých let v uranových dolech na Jáchymovsku a
Příbramsku.

Pejša, Jiří
Vzpomínání v bílém

ZK 4852

1 audiodisk (21 hod., 42 min.) - MP3. -- Obsahuje: Doktor v
nemocnici -- Doktor na horách -- Doktor na venkově. -- Čte Jiří
Kadlec.

93
Souborné vydání tří vzpomínkových knih českého lékaře, který v
nich shromáždil poznatky a zážitky ze své praxe.

Třeštíková, Helena
Sběrná kniha

ZK 4871

1 audiodisk (6 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Lenka Veliká.
Kniha obsahuje rozhovory známé české dokumentaristky Heleny
Třeštíkové se spisovatelem a scénáristou Pavlem Kosatíkem na
různá témata týkající se většinou její filmové tvorby.

Hanibal, Jiří
ZK 4882
Severská rapsodie: o lásce Bedřicha Smetany
1 audiodisk (8 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop
Román ukazuje Bedřicha Smetanu nejen jako hudebního génia,
ale i milujícího člověka, schopného vášnivé lásky.

Philipe, Anne
Setkání na kopci

ZK 4912

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová.
Částečně autobiografické vyprávění o vztahu matky a dcery z
pera manželky zesnulého filmového umělce Gérarda Philipa.

Pilarová, Eva
Potkala jsem léčitele

ZK 4917

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Eva Pilarová.
Příběh léčitele Jaroslava Doubravy vyprávěný Evou Pilarovou.
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Pokorná, Milada
ZK 4928
Dáša Veškrnová - první dáma : neautorizovaný příběh
bývalé herečky
1 audiodisk (2 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková,
Michaela Remešová.
Neautorizovaný příběh bývalé herečky a manželky prezidenta
republiky.

Tilschová, Anna Maria
Vykoupení

ZK 4931

1 audiodisk (11 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Biografický román o uměleckém i lidském osudu malíře
Antonína Slavíčka.

Vodňanská, Jitka
Voda, která hoří

ZK 4932/1-2

1 audiodisk (19 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
Vzpomínková kniha české psychoteraupetky přibližuje čtenářům
její život plný mimořádných událostí a nevšedních setkání, mimo
jiné i se třemi osudovými muži - s výtvarníkem K. Trinkewitzem,
básníkem a divadelníkem J. Vodňanským a dramatikem a
politikem V. Havlem.

Posner, Gerald L.
ZK 4956
Hitlerovy děti : synové a dcery pohlavárů Třetí říše o sobě a
svých otcích
1 audiodisk (12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Vzpomínky dětí jedenácti významných nacistů.
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Neradová, Jitka
Doskočiště Protektorát

ZK 4974

1 audiodisk (7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Simona Postlerová,
Martin Zahálka.
Dramatické osudy 28 československých parašutistů, kteří se
aktivně zúčastnili protifašistického odboje. Autentické osudy
všech parašutistů z první vlny seskoků, jsou tak pro čtenáře
shromážděny na jednom "doskočišti".

Stránský, Jiří
Balada o pilotovi

ZK 4975

1 audiodisk (1 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Luděk Munzar.
Novela, napsaná podle skutečné události, o dramatických
poválečných osudech našeho letce, bojovníka z letecké bitvy o
Velkou Británii.

Provazníková, Marie
To byl Sokol

ZK 4979

1 audiodisk (12 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Vzpomínky jedné z náčelnic České obce sokolské na období
růstu a rozkvětu této tělovýchovné jednoty i na dobu první
republiky.

Pavel, Jiří
F 2074 vypráví

ZK 4998

1 audiodisk (12 hod., 25 min.) -- MP3 – Čte Jan Hyhlík.
Vzpomínky na celý svůj život vypráví dnes osmaosmdesátiletý
podplukovník Jiří Pavel.

96

Stýblová, Valja
ZK 5015
Lužanská mše III., Musis amicus
1 audiodisk (10 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
Závěrečný díl životopisné trilogie o vynikajícím architektu a
mecenáši české vědy a umění Josefu Hlávkovi

Stýblová, Valja
ZK 5016
Lužanská mše 2, Ars longa
1 audiodisk (11 hod., 16 min) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
Druhá část životopisného románu o Josefu Hlávkovi.

Stýblová, Valja
ZK 5017
Lužanská mše 1, Vita brevis
1 audiodisk (9 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec. První
díl životopisného románu sleduje dětství, mládí i počátky kariéry
významného českého architekta, zakladatele České akademie
věd a mecenáše vědy a umění Josefa Hlávky.

Černý, Václav
Paměti I, 1921 - 1938

ZK 5042/1-2

2 audiodisky (20 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klika.
Autobiografické vzpomínky českého literárního vědce, kritika a
univerzitního profesora.

Reinerová, Lenka
Všechny barvy slunce a noci

ZK 5043

1 audiodisk (5 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Hana Švejnohová.
Autorka vzpomíná na patnáct měsíců, které od jara 1952 strávila
v komunistickém vězení.
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Richter, Werner
Ludvík II., král bavorský

ZK 5047

1 audiodisk (14 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Helga Čočková.
Životopis bavorského krále Ludvíka II. (nar. 1845) připomíná
trochu osobnost našeho císaře Rudolfa II.

Červená, Soňa
ZK 5052
Stýskání zakázáno : kousek mého divadelního děje-spisu a
země-spisu
1 audiodisk (10 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.
Vzpomínková kniha české operní a koncertní umělkyně se odvíjí
od dětství a počátků její umělecké kariéry v Čechách k
významnému působení v zahraničních angažmá.

Deitch, Gene
Z lásky k Praze

ZK 5142/1-2

2 audiodisky (13 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Filip Sychra –
autobiografie
Čtivě napsaná autobiografie o neuvěřitelných osudových zvratech
významného amerického filmaře, který spoluutvářel dějiny
československého animovaného filmu.

Dombrovská, Lenka
Charlotta : žena T. G. M.

ZK 5143/1-2

2 audiodisky (13 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Lenka Veliká –
prezidenti - partnerské a rodinné vztahy
Charlotta, žena T. G. M., byla ženou mnoha paradoxů. Byla světicí
i rebelkou, myslitelkou i příliš hodnou mámou. Kniha se
soustřeďuje především na méně známé příběhy z Charlottina
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života a na nejvýraznější aspekty její osobnosti.

Mayes, Frances
ZK 5146/1-2
Pod toskánským sluncem : můj italský domov
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová –
autobiografické romány
Americká spisovatelka se kultivovanou formou a humorem dělí
se čtenáři o své dojmy, zážitky a zkušenosti z několikaletého
pobytu v italském Toskánsku, kde našla svůj druhý domov.

Čermák, Petr
Člověk Jágr

ZK 5155

1 audiodisk (8 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klika – biografie
Úspěšná sportovní kariéra nejlepšího českého hokejisty, nositele
titulů mistra světa, zlaté medaile z olympijských her, úspěšného
hráče NHL - vítěze Stanley Cupu.

Coelho, Paulo
Hipík

ZK 5173

1 audiodisk (7 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Martin Pechlát –
autobiografické román
V částečně autobiografickém románu se Paulo Coelho vrací do
svého mládí, do bouřlivé doby přelomu 60. a 70. let 20. století.
Na pozadí hlavní linie vyprávění, líčícího cestu dvou mladých lidí
za duchovním poznáním do Nepálu, sledujeme celosvětové hnutí
hippies i dramatické události jara roku 1968 ve Francii.
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Macek, Tomáš
Příběhy Staré dámy

ZK 5180/1-2

2 audiodisky (18 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup, Vasil
Fridrich – monografie
Tour de France představuje více než 100 let dechberoucích
dramat, komických situací i tragických nehod, má své hrdiny i
poražené. Nechybí ani stopa, kterou na ní zanechali čeští
sportovci, jejichž vzpomínky autor zaznamenal.

Rajniš, Martin
ZK 5192
Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus, Jaromír
Meduna - autobiografické vzpomínky
Architekt, profesor a autor mnoha odborných publikací se
rozhodl sepsat vzpomínky ze svého života plného cestování,
netradičních zvratů, úspěchů i pádů.

Dickinger, Christian
Černé ovce mezi Habsburky

ZK 5193

1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Jaroslav Doleček –
biografie
Životopisy třinácti členů habsburského rodu se soustřeďují na
jejich soukromý život, choroby (zvláště duševní), či politické a
milostné skandály.

Plachý, Jiří
ZK 5220
Emil Boček : strach jsem si nepřipouštěl
1 audiodisk (4 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský –
biografie
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Vzpomínky stíhacího letce Emila Bočka věnované období druhé
světové války.

Mládková, Meda
ZK 5226
Meda Mládková - můj úžasný život
1 audiodisk (6 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová –
autobiografické vzpomínky
Knižní rozhovor přibližuje nevšední životní osudy ženy, která díky
své cílevědomosti a nezdolné energii dokázala vybudovat
vynikající sbírku obrazů malíře Františka Kupky a cennou kolekci
děl nonkonformních českých výtvarníků 70. a 80. let.

Škutina, Vladimír
ZK 5231
Svět jako skleněná duhová kulička
1 audiodisk (53 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Töpfer -autobiografické vzpomínky
Vzpomínky na dětství i úvahy na nejrůznější témata tak, jak je
autor zachytil v dopisech z vězení, které adresoval své dceři Lucii.

Erben, Václav
ZK 5236
Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad
1 audiodisk (4 hod., 40 min.) -- MP3 -- Účinkují Jiří Ornest, Martin
Mejzlík, Pavel Novotný a další -- biografické romány
Historický román zachycuje jinošství a mládí českého krále Jiříka
z Poděbrad od dvacátých let 15. století až do smrti císaře
Zikmunda v roce 1437.
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Kars, Ota
Jmenuju se Tomáš

ZK 5243

1 audiodisk (2 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Aleš Háma – biografie
Biografie populárního dětského herce Tomáše Holého přibližuje
jeho soukromý život. Vedle faktografických údajů kniha obsahuje
vzpomínky hercových blízkých a spolupracovníků od filmu.

Červená, Soňa
Stýskání zažehnáno

ZK 5253

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
autobiografie
Vzpomínky české operní a koncertní pěvkyně a herečky
rekapitulují především etapu uměleckých aktivit, odehrávajících
se po jejím návratu do vlasti.

Hanzelka, Jiří
ZK 5265
Život snů a skutečnosti : 50 otázek po 50 letech
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) -- MP3 – autobiografické
vzpomínky
Dokument záměrně spojuje dva samostatné rozhovory tak, aby
vynikl originální portrét známé cestovatelské dvojice Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Každý sám za sebe odpovídají
na stejné otázky kolem svých životů a cest po světě.

Landergott, Josef
Velcí Češi 1918

ZK 5279

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) -- MP3 -- Čtou Martin Zahálka, Jiří
Hromada – portréty
Publikace představuje 25 osobností, které utvářely samostatný
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stát na jeho počátcích a vdechly mu ráz, jež si spojujeme s první
republikou.

Spiegl, Fritz
ZK 5282/1-2
Životy, manželky a lásky velkých skladatelů
2 audiodisky (18 hod., 30 min.) -- MP3 -- Čte Hana Makovičková
– biografie
Kniha zpracovává vděčné téma milostných a citových vztahů
velkých skladatelů.

Guénard, Tim
ZK 5289
V ringu s Bohem : příběh obrácení slavného boxera
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Valůšek –
autobiografie
Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o své
dramatické cestě za láskou a odpuštěním.

Gretzky, Wayne
99: hokejové příběhy

ZK 5309

1 audiodisk (12 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný –
biografické příběhy
Vyprávění hokejové legendy W. Gretzky otevřeně mapuje historii
uplynulých 99 let americké NHL.

Neumannová, Božena
ZK 5323/1-2
Byla jsem ženou slavného muže
2 audiodisky (19 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
autobiografické vzpomínky
Necenzurované paměti svobodomyslné novinářky a druhé ženy
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čítankového básníka S. K. Neumanna. Kniha je výjimečným
svědectvím o odvrácené straně života velkého básníka, jehož
skutečný příběh obvykle neplní řádky učebnic.

Čech, Petr
Můj život : od kolébky ke slávě

ZK 5327

1 audiodisk (4 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Ivan Trojan, Libor
Hruška – autobiografie
Jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů, Petr Čech, se
rozhodl poutavou formou sepsat část své autobiografie - a to
dobu od svých sportovních začátků až po přestup do Sparty. První
autorizovaný životopis.

Kepka, Ondřej
Na návštěvě u Karla Čapka

ZK 5335

1 audiodisk (10 hod., 51 min.) -- MP3 -- Průvodce Ondřej Kepka; v
podání různých herců a dalších hostů. – rozhovory
Seriál Českého rozhlasu z roku 2017 natáčený ve vile Karla
Čapka na Vinohradech, popisuje život a dílo slavného autora na
základě konkrétních předmětů nalezených ve spisovatelově vile.

Gabriel, Marius
Návrhář

ZK 5340/1-2

2 audiodisky (12 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová –
biografické romány
Příběh o přátelství, lásce, hledání krásy a sebeuplatnění čerpá ze
skutečných historických událostí, především ze života Christiana
Diora.
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Šebek, Tomáš
ZK 5352
Africká zima : v Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic
1 audiodisk (8 hod., 1 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica –
autobiografické vzpomínky
Zápisky českého chirurga z pobytu v Jižním Súdánu, kde v
nelehkých podmínkách a s minimálním vybavením léčil místní
obyvatele.

Kosatík, Pavel
Jiný T.G.M.

ZK 5360/1-2

2 audiodisky (15 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Batěk -biografie
Masaryk pro 20. 21. století. Masarykův plastický obraz
pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se
vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového
rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávněnosti je
přesvědčen.

Stýblová, Valja
Mecenáš v obnošené vestě

ZK 5370

1 audiodisk (12 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec –
biografické romány
Životopisný román přibližuje aktivity Josefa Hlávky v posledních
dvaceti letech jeho života. Navazuje na trilogii Lužanská mše.

Ware, Bronnie
ZK 5375
Čeho před smrtí nejvíce litujeme
1 audiodisk (11 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Jana Štvrtecká -autobiografické vzpomínky

105
Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let
působila v paliativní péči. Příběhy lidí na konci života se prolínají
s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní smysl plného
prožívání přítomnosti při stejně plném vědomí vlastní konečnosti.

Kupka, Jiří Svetozar
ZK 5380
Krvavé jahody : příběh ženy, která přežila gulag
1 audiodisk (8 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Hana Maciuchová –
biografické romány
Otřesné svědectví o násilných deportacích bývalých ruských
emigrantů po 2. světové válce. Autentický příběh Věry Sosnarové,
která byla spolu s matkou a sestrou odvlečena zpět do SSSR,
kde strávila 19 let převážně v táboře nucených prací na Sibiři.

Kovář, Karel
Ovšem

ZK 5391

1 audiodisk (3 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Karel Kovář –
autobiografické vzpomínky
Ze života za kamerou, bez filtrů, bez scénáře, o všem. Ve sbírce
osobních příběhů a básní sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka z
malého města, jehož život se během pár let otočil doslova vzhůru
nohama.

Procházková, Lenka
ZK 5408
Slunce v úplňku: příběh Jana Palacha
1 audiodisk (10 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -biografické romány
Román o osobnosti studenta Jana Palacha, který se stal symbolem
českého odporu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, z
historicko-politického pohledu detailně líčí události i atmosféru ve
společnosti až do ledna 1969.
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Obama, Michelle
Můj příběh

ZK 5409/1-2

2 audiodisky (20 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -autobiografie
Bývalá první dáma USA, manželka prvního afroamerického
prezidenta Baracka Obamy, vzpomíná na dětství v Chicagu, studium
na prestižních univerzitách, právnickou kariéru a především na
rodinný i pracovní život po boku budoucího prezidenta.

Formáčková, Marie
Xaver

ZK 5415

1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Robert Jašków -autobiografické vzpomínky
Luboš Xaver Veselý, moderátor nejen na rádiu Frekvence 1, ale i v
jiných pořadech a v poslední době i v internetové televizi XTV, se sešel
s mnoha osobnostmi, o kterých nám vypráví svým vlastním,
podmanivým, způsobem.

Šulcová, Marie
Brána věčnosti

ZK 5419/1-3

3 audiodisky (27 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- biografie
Poslední část životopisného cyklu o životě a díle bratří Čapků
zachycuje období od roku 1930 až do smrti Karla Čapka v roce 1938.

Štroblová, Jana
ZK 5427
Rok sem, rok tam : vzpomínky
1 audiodisk (7 hod., 30 min) MP3 -- Čte Hana Benešová -autobiografické vzpomínky
Autobiografický záznam "malých osobních dějin" básnířky,
překladatelky a autorky knížek pro děti Jany Štroblové.
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Zweig, Stefan
Balzac

ZK 5437/1-2

2 audiodisky (17 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- biografické
romány
Poslední Zweigovo dílo, které patří k nejlepším románovým
biografiím 20. století. Ač dílo nebylo dokončeno, kreslí mohutný obraz
Balzacova života, opravdového románu, jenž strhuje dynamikou dějů
a nečekanými zvraty v osudech člověka i tvůrce.

Cinger, František
To byl Arnošt Lustig

ZK 5438

1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- Vydáno:
Vzpomínková kniha je hold spisovateli světového jména a významu,
který vlastní literární i filmovou tvorbu zasvětil obětem holocaustu.

Pospíšil, Ivo
Příliš pozdě zemřít mladý

ZK 5445

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Renata Rychlá -autobiografie
Osobní vzpomínky Ivo Pospíšila, baskytaristy a člena mnoha
domácích rokových kapel, mj. skupiny Garáž, působících převážně v
nelehkých dobách tzv. normalizace v 70. a 80. letech 20. století.

O'Neill, Robert
ZK 5447
Specialista : ve znamení trojzubce - můj život s Navy SEALs
1 audiodisk (13 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Marek Holý – autobiografie
Strhující memoáry, psané místy až s brutální upřímností a
doprovázené osobitým černočerným humorem, vás zavedou nejen do
první frontové linie či týlu nepřítele, ale seznámíte se i s životní
filosofií a tím, co Roberta O'Neilla, bývalého člena Navy SEALs,
formovalo jako člověka.
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Morris, Heather
Tatér z Osvětimi

ZK 5458

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Martin Siničák -- biografické
romány
Román o smrti, lásce i přátelství za zdmi koncentračního tábora byl
sepsán podle skutečného příběhu, jenž souvisí s jedním z
nejznámějších symbolů holocaustu - čísly, která měli vězňové
vytetována na předloktí.

Leitner, Thea
Muži ve stínu

ZK 5460

1 audiodisk (10 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
biografie
Čtyři světově proslulé ženy a v jejich stínu šest mužů. Kniha je
věnována třem manželům Marie Stuartovny, manželu Kateřiny Veliké,
choti Marie Terezie a manželu královny Viktorie.

Kožík, František
Největší z pierotů

ZK 5462/1-2

2 audiodisky (15 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Hana Mašková -biografické romány
Rozsáhlý román o životní a umělecké dráze nedostižného mistra
pantomimy Jana Kašpara Debureaua, který byl po matce českého
původu.

Olbracht, Ivan
Nikola Šuhaj loupežník

ZK 5463

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- biografické
romány
Baladický příběh ze Zakarpatské Ukrajiny v době těsně po 1. světové
válce vypráví o slavném zbojníkovi, společenské vzpouře, lásce a
zradě.
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Kmenta, Jaroslav
ZK 5464/1-2
Český špion Erwin van Haarlem
2 audiodisky (18 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- biografické
příběhy
Autentický příběh muže, který patřil k nejtajnějším špionům
Československa. Čtivý špionážní román nejen pro muže, ale i pro
ženy.

Rytina, Robert
ZK 5479
Reinhard Heydrich : kat, který miloval hudbu
1 audiodisk (2 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský ; Petr
Matuszek, baryton ; Jan Valta, klavír – biografické prózy
Prvotina Roberta Rytiny přináší neotřelý pohled na Reinharda
Haydricha, "děsivého syna", narozeného do rodiny hudebního
skladatele a uctívaného ředitele konzervatoře Bruno Heydricha
(1865-1938), který se zločinů svého syna naštěstí nedožil.

Riva, Maria
ZK 5481
Moje matka Marlene Dietrichová
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Účinkují: Vilma Cibulková, Jana
Stryková, Ivan Řezáč a Ester Valtrová – biografie
Poutavá, až bolestně upřímná biografie ojedinělé ženy nám v podání
její dcery, autorky knihy, odhaluje rozporuplnou, složitou osobnost,
která se navěky zapsala do dějin kultury dvacátého století a stala se
symbolem celé jedné epochy.

Hajný, Pavel
Marie Baťová : první dáma Zlína

ZK 5484

1 audiodisk (9 hod.31 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- biografie
Kniha je poutavým pokusem o zpřístupnění pozapomenuté, i když
zajímavé osobnosti naší historie, někdejší první dámy Zlína - Marie
Baťové.
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Messner, Reinhold
Žít a přežít

ZK 5486

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) MP3 -- Čte František Kreuzmann –
autobiografie
Vzpomínková kniha světoznámého horolezce, světoběžníka a
pokořitele osmitisícovek a mnoha dalších horských vrcholů.

Chrastil, Pavel
ZK 5489
Jan Werich : klaunovo velmi pozdní odpoledne
1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Josef Prokeš -- biografie
Úsměvné vyprávění o posledním životním období Jana Wericha, které
probíhalo díky jeho osobnosti poněkud nevšedně.

Kašáková, Veronika
ZK 5499
Zpověď : z děcáku až na přehlídková mola
1 audiodisk (5 hod., 55 min.) MP3 -- Čtou Veronika Kašáková, Jitka
Ježková – autobiografie
Autobiografické vyprávění Veroniky Kašákové, která se po dětství
stráveném v dětském domově dostala ke kariéře modelky i od finále
soutěže Česká miss 2014.

Zídek, Petr
ZK 5502/1-2
Budovatelé státu : příběhy osobností, které ovlivnily vznik
Československa
2 audiodisky (14 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – medailony
Kniha přináší životní příběhy 56 lidí, kteří hráli důležitou roli při vzniku
samostatného státu nebo v prvních letech jeho existence. Zahrnuje
portréty nejen všeobecně známých osobností, ale i těch neprávem
zapomenutých.

Flügge, Manfred
Století Mannových

ZK 5510/1-2

2 audiodisky (16 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová – biografie
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Biografie shrnuje nejen životní osudy dvou literárních velikánů, bratrů
Heinricha a Thomase Mannových, ale i dalších členů rodiny, z nichž
někteří rovněž zanechali výrazné otisky v dějinách německé literatury.

Červená, Soňa
Stýskání zažehnáno

ZK 5512

1 audiodisk (2 hod., 7 min.) MP3 -- Čtou Soňa Červená, Pavlína
Štorková, Miroslav Zavičár – autobiografie
Vzpomínky české operní a koncertní pěvkyně a herečky rekapitulují
především etapu uměleckých aktivit, odehrávajících se po jejím
návratu do vlasti. Navazují tak na předchozí knihu Stýskání zakázáno.

Moore, Charles
ZK 5519/1-3
Margaret Thatcherová. 1. díl, Dáma se neotáčí
5 audiodisků (45 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- biografie
První díl neuvěřitelně podrobné autobiografie, britského novináře
Charlese Moora, popisuje zrození moci zosobněné ženou, která
změnila Velkou Británii i svět koncem 20. století.

Hadfield, Chris
ZK 5538
Astronautův průvodce životem na Zemi : co mi cesty do
vesmíru řekly o lidském důmyslu, odhodlání a o tom, že je
třeba být připraven na vše
1 audiodisk (12 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Ladislav Frej -- autobiografie
Příběh astronauta Chrise Hadfielda, který věnoval desetiletí
astronautickému výcviku a ve vesmíru strávil více než čtyři tisíce
hodin.

Leibovitz, Liel
ZK 5539
Leonard Cohen : život, hudba a vykoupení : k 80. narozeninám
Leonarda Cohena
1 audiodisk (8 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Horák -- literatura
faktu
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Život a dílo umělce, jenž svou tvorbou oslovuje několik generací
posluchačů a čtenářů, jsou představeny s ambicí dobrat se
podstatných skutečností o Cohenově osobnosti a postihnout inspirace
i lidská setkání, která ho formovala.

Mohammadi, Kamin
ZK 5542
Bella figura : jak žít, milovat a jíst po italsku
1 audiodisk (10 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -autobiografické romány
Spisovatelka Kamin Mohammadi opustila stresující zaměstnání v
Londýně a přijíždí do Florencie, kde objevuje krásu a radosti
každodenního života - jídlo, víno, lásku, přátelství a také nápadité
recepty na skvělá italská jídla.

René-Luc
Vychoval mě gangster

ZK 5550

1 audiodisk (6 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Igor Dostálek -- autobiografie
Vzpomínky katolického kněze a hudebníka, P. René-Luca, jehož život
poznamenaly traumatické události.

Sharratt, Mary
Extáze : román o Almě Mahlerové

ZK 5565/1-2

2 audiodisky (17 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -biografické romány
Historický román o životě krásné a talentované Almy Mahlerové,
osudové ženy, milenky a múzy nejslavnějších umělců své doby.

Kalous, Josef
Každej má svoji hlavu

ZK 5579

1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- autobiografické
vzpomínky
Autobiografické vzpomínky nevidomého autora.
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Kalous, Josef
Dlouho očekávaná návštěva

ZK 5580

1 audiodisk (2 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- autobiografické
vzpomínky
Autobiografické vzpomínky nevidomého autora.

Brandt, Charles
ZK 5597/1-2
Irčan, aneb, "Tak vy malujete kvartýry"
2 audiodisky (16 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jan Kolařík -- biografie
Biografie představuje životní osudy zabijáka americké mafie Franka
Sheerana, zvaného Irčan.

Hince, Peter
ZK 5602
Queen : neznámá historie : můj život s nejlepší rockovou
kapelou 20. Století
1 audiodisk (11 hod., 47 min.) MP3 -- Načetl Jiří Korn -autobiografické vzpomínky
Osobní vyprávění "bedňáka" britské rockové skupiny Queen, plné
zajímavých postřehů, autentických zážitků a upřímných a vřelých v
zpomínek na tuto slavnou kapelu 70. a 80. let 20. století.

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
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rakouského původu, který se proslavil nejen v akčních filmech, ale
také jako guvernér amerického státu Kalifornie.

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.

Seifert, Jaroslav
Všecky krásy světa

ZK 5633

1 audiodisk (2 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Rudolf Hrušínský -autobiografické vzpomínky
Kniha vzpomínek posledního z velikánů české literární avantgardy 20.
století.

Rychetníková, Hana
Komik se smutnýma očima

ZK 5643

1 audiodisk (4 hod., 37 min.) MP3 -- Načetla Hana Rychetníková –
biografie
Autorka rekapituluje životní příběh nezapomenutelného herce Jiřího
Hrzána.

Saint-Exupéry, Antoine de
Země lidí

ZK 5656

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.
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Maurois, André
Život lorda Byrona

ZK 5659/1-2

2 audiodisky (19 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jiří Pick -- biografické
romány
Románový životopis čelního představitele druhé generace anglických
romantických básníků.

Čáslavský, Jiří
Šlápoty

ZK 5668

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.

Domingo, Carmen
Gala Dalí

ZK 5672/1-2

2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková –
biografické romány
Sugestivní románový portrét Dalího múzy, osudové vášnivé lásky a
ochranitelky Galy, ženy nekonvenční, okouzlující a vyjímečné.

Traxler, Jiří
Život v rytmu swingu

ZK 5677/1-2

2 audiodisky (11 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Igor Orozovič -- autobiografie
Memoáry legendy moderního českého swingu, doplněná speciálním
hudebním albem originálních nahrávek s R. A. Dvorským, Arnoštem
Kafkou, Inkou Zemánkovou, Sestrami Allanovými, Hanou Vítovou,
Rudolfem Cortésem, Orchestrem Karla Vlacha a dalšími.

Ubam, Obonete S.
Sedm let v Africe

ZK 5692

1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -autobiografické příběhy
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Beletrizovaná autobiografie českého syna nigerijského krále je
strhující výpovědí o drsném životě na africkém kontinentu,
vyprávěním o hledání vlastních kořenů i plnění životního poslání.

Czendlik, Zbigniew
Postel, hospoda, kostel

ZK 5696

1 audiodisk (9 hod., 40 min.) MP3 -- Čtou František Kreuzmann,
Dominika Býmová – autobiografické vzpomínky
Rozhovor herečky a producentky, M. Zahradníkové, se známým a
svérázným polským katolickým knězem, působícím v Česku, Z.
Czendlikem umožňuje nahlédnout do jeho soukromí a porozumět
jeho názorům na mezilidské vztahy, život a Boha.

Drašnarová, Helena
Kde je moje máma?

ZK 5707

1 audiodisk (10 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -autobiografické vzpomínky
Autobiografické vzpomínky Heleny Drašnarové, dcery Jaroslava
Dietla, jsou především působivou výpovědí o běžném způsobu života v
americkém exilu i o důvěrném a čistém vztahu k autorčině mamince.

Branson, Richard
ZK 5710
Tak to dělá Virgin : jak se královsky bavit a budovat přitom
úspěšnou firmu
1 audiodisk (11 hod., 23 min.) MP3 -- Čte David Prachař -autobiografie
Autorovy zkušenosti, jak věci dělá, co mu dobře funguje a čemu je
lepší se vyhnout.

Chaplin, Charlie
Můj životopis

ZK 5714/1-2

2 audiodisky (22 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiří Pick – autobiografie
Vlastní životopis Charlie Chaplina psaný čtivou beletristickou formou.
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Lacková, Elena
ZK 5729/1-2
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
2 audiodisky (13 hod., 33 min.) MP3 – autobiografické vzpomínky
Autobiografická výpověď romské sociální a osvětové pracovnice je
obrazem života romské populace na Slovensku od první republiky až
do 80. let 20. století.

Ullmann, Linn
Neklidní

ZK 5730

1 audiodisk (11 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
autobiografické romány
Vzpomínkový román - portrétní koláž autorčiných vzpomínek na její
"neklidné" rodiče, režiséra Ingmara Bergmana a herečku Liv
Ullmannovou, který je zároveň úvahou o osamělosti, smrtelnosti a
mezích paměti.

Coelho, Paulo
Záhir

ZK 5733

1 audiodisk (9 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- autobiografické
romány
Psychologický román odehrávající se v Paříži vypráví příběh
manželství, která má svá překvapení pouze zdánlivě za sebou.

Carpenter, Humphrey
J.R.R. Tolkien : životopis

ZK 5746

1 audiodisk (16 hod., 7 min.) MP3 -- Načetla Libuše Štráfeldová –
biografie
Životopis shrnuje poznatky z nejrůznějších dostupných pramenů,
písemností, samotného díla autora i rodinného archivu.

McLain, Paula
Láska a zkáza

ZK 5750/1-2

2 audiodisky (14 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová --
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biografické romány
Příběh vášnivého, bouřlivého vztahu válečné korespondentky Marthy
Gellhornové a literárního génia Ernesta Hemingwaye.

Krawczuk, Aleksander
Kleopatra

ZK 5783

1 audiodisk (8 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -biografie
Biografická kniha polského vědce-historika, je věnována postavě
slavné egyptské královny.

Sak, Robert
ZK 5818
Salon dvou století : Anna Lauermannová-Mikschová a její
hosté
1 audiodisk (16 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -- biografie
Příběh ženy, kterou více než vlastní literární tvorba, proslavil
společenský salon a jeho významní návštěvníci - výkvět české kultury
konce 19. a počátku 20. století.

Sartre, Jean-Paul
Slova

ZK 5831

1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kudla -autobiografické vzpomínky
Autobiografie, v níž autor vypráví o svém dětství a zároveň se zamýšlí
nad posláním, významem a postavením spisovatele ve společnosti.

Lamková, Hana
ZK 5845
Hledání domova : Ada a Jiří v neklidném století
1 audiodisk (11 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- biografie
Strhující pravdivý příběh rodiny, která se dostala do soukolí dějin.
Pohnutá životní pouť manželů Ady a Jiřího vedla napříč bouřlivým 20.
stoletím přes jižní přímoří Rakouska-Uherska do Prahy, Brna,
Posázaví, komunistických koncentráků, až do Kanady.
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Scheinpflugová, Olga
Český román

ZK 5856/1-2

2 audiodisky (27 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková –
autobiografické romány
Autobiografická vzpomínková kronika o životní a tvůrčí pouti dvou
českých umělců - Karla Čapka a jeho ženy Olgy Scheinpflugové.

Simmons, Michael
Nesmělý prezident

ZK 5861

1 audiodisk (11 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Igor Smržík -- biografie
Životopis Václava Havla, který napsal přední anglický novinář.

Singer, Isaac Bashevis
Stará láska a jiné povídky

ZK 5863

1 audiodisk (22 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -autobiografické povídky
Autorovy povídky o proměnách židovské mentality jsou svázány s jeho
chlapeckými zážitky v Polsku, s literárními počátky ve Varšavě a
příběhy z USA.

Růžičková, Zuzana
ZK 5885/1-2
Sto zázraků : z koncentračních táborů na mezinárodní
koncertní pódia
2 audiodisky (16 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Irena Budweiserová –
autobiografické vzpomínky
Beletristické zpracování vzpomínek světoznámé cembalistky a
pedagožky vychází z četných rozhovorů, v nichž Zuzana Růžičková
podala svědectví o koncentračních táborech, životě hudebníků za
železnou oponou a lidských a uměleckých zázracích svého
nevšedního života.
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Smith, Wilbur A.
ZK 5887/1-2
Na Leopardí skále : život jako z románu
2 audiodisky (13 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -autobiografické romány
Autobiografické vzpomínky oblíbeného autora dobrodružných
románů, jehož pestrý život je inspirací mnoha jeho knih.

Cílek, Roman
Oprátka za osm mrtvých

ZK 5910

1 audiodisk (9 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- literatura
faktu
Psychologická sonda do duše dívky, která v roce 1973 v Praze na
Letné úmyslně zabila nákladním autem osm nevinných lidí.

Escobar Golderos, Mario
Osvětimská ukolébavka

ZK 5912

1 audiodisk (6 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová, Petr
Lněnička – biografické romány
Příběh Němky, Helene Hannemannové, která za 2. světové války
dobrovolně následovala svoji romskou rodinu do cikánského tábora v
Osvětimi. Román podle skutečného příběhu.

Gautam, Michaela
ZK 5914
Mé nepálské lásky : příběh české holky, která na mateřské
vybudovala milionovou firmu a dětský domov
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -autobiografické příběhy
Autobiografický román zakladatelky dětského domova v Nepálu a
obchodu s módou Thao.

Ishikawa, Masaji
ZK 5916
Řeka v temnotě : útěk jednoho muže ze Severní Koreje
1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich –
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autobiografické příběhy
Autor otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, třicet šest
brutálních let strávených v totalitním režimu Severní Koreje, útěk, při
němž málem přišel o život a nakonec problémy, s nimiž se musel
vypořádat po návratu do Japonska.

