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NAUČNÁ LITERATURA - HISTORIE CESTOPISY – PŘÍRODA - HOBBY – CIZÍ
JAZYKY
Durrell, Gerald Malcolm
Zlatí netopýři a růžoví holubi

ZK 1463

1 audiodisk (6 hod., 56 min.) MP3 - Čte Rudolf Pellar
Humorná knížka pojednávající o vědecké výpravě známého
přírodovědce na ostrov Mauritius.

Mára, Jiří
Japonskem s otevřenou pusou

ZK 1466

1 audiodisk (7 hod., 3 min.) MP3 - čte Jiří Klika
Zajímavé vyprávění o třítýdenní cestě po Japonsku, které autor
uskutečnil s celou rodinou - manželkou, dcerou a zdravotně
postiženým synem.

Hérodotos
Dějiny

ZK 1472/1-2

2 audiodisky MP3 - čte Radka Malá - Klasické dílo antické
historiografie.

Macků, Marta
Z brněnských pověstí

ZK 1493

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Jitka Tůmová
Výběr z moravských pověstí, týkajících se Brna a jeho okolí.
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Šmejc, Vítězslav
ZK 1497
Tygr pana Boška, Tygr jede k moři
1 audiodisk (12 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla
Příhody drobného podnikatele, jeho rodiny i dělníků z cesty přes
Moravu, Slovensko, až na Podkarpatskou Rus (za 1. republiky),
konané osobním automobilem s názvem Tygr.

Souček, Ludvík
ZK 1514
Nebeské detektivky senzace a záhady
1 audiodisk (9 hod., 9 min.) MP3 -- Čte František Dočkal
Úvahy o stále záhadných otázkách a problémech ze světových i
kulturních dějin lidstva.

Česal, Aleš
Toulky českým tajemnem

ZK 1527

1 audiodisk (9 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec
Kniha historických záhad, které jsou spjaty s některými tajemnými
místy v Čechách.

Formánek, Josef
Zloděj příběhů

ZK 1528

1 audiodisk (11 hod., 53 min.) MP3 - Čte Miloš Vavruška
Román na pomezí cestopisu a fikce s mnoha autobiografickými
rysy.

Curwood, James Oliver
Král šedých medvědů

ZK 1542

1 audiodisk (5 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika
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Poutavý a vzrušující příběh medvěda grizzlyho, který se uprostřed
divoké přírody poprvé setkává a člověkem a jeho zbraní.

Stingl, Miloslav
Tajemství indiánských pyramid

ZK 1558

1 audiodisk (11 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Kniha je věnována nejstarším středoamerickým civilizacím z
období před příchodem Evropanů.

London, Jack
Volání divočiny

ZK 1562

1 audiodisk (8 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka
Vzrušující příběh polodivokého psa, kterého neodolatelně vábí
volný život jeho vlčích předků.

Veselovský, Zdeněk
K pramenům Orinoka

ZK 1565

1 audiodisk (16 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Kniha našeho předního zoologa seznamuje čtenáře s téměř celou
jihoamerickou zvířenou a srozumitelně odhaluje mnohotvárnost
přírody, která i jeho přivádí v úžas.

Šnajder, Bohuslav
Tulákem po všech polednících

ZK 1571

1 audiodisk (14 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Originální cestopis z pera českého novináře, který podnikl cestu
kolem světa s minimálním turistickým vybavením.
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Trumler, Eberhard
Rozumíme psům?

ZK 1581

1 audiodisk (10 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Autor ve své velmi zajímavé knize podává výsledky dlouholetých
výzkumů o psech, jejich plemenech, chování, psychologii,
instinktech, vztahu k člověku apod.

Herzog, Maurice
Velké himálajské dobrodružství

ZK 1582/1-2

2 audiodisky MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Nejpoutavější a nejdramatičtější příběhy z historie dobývání
himálajských vrcholů.

Hruška, Blahoslav
Pod babylónskou věž

ZK 1586

1 audiodisk (12 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Autor přibližuje práci badatelů-archeologů i klínopisců, kteří
přispěli svým dílem k rozluštění hliněných tabulek starověkých
civilizací Sumeru, Babylonie a Asýrie.

Malina, Jiří
Královéhradecké obrázky

ZK 1597

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková Historie města Hradce Králové.

Durrell, Gerald Malcolm
Bafutští chrti

ZK 1599

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

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.

Dvořák, Josef
Země, lidé a katastrofy

ZK 1608

1 audiodisk (12 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Poutavý výklad o roli katastrof - přírodních i člověkem vyvolaných ve vývoji Země, života na ní i společnosti.

Hillary, Edmund, Sir
Kdo neriskuje, nevyhraje

ZK 1619

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

Zamarovský, Vojtěch
Za sedmi divy světa

ZK 1666/1-2

2 audiodisky (13 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
Přepracované vydání známé knihy věhlasného autora je
koncipováno jako čtivý cestopis i poučení o kultuře a dějinách
starověku.
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Nevrlý, Miloslav
Karpatské hry

ZK 1676

1 audiodisk (5 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Báseň v próze o putování rumunskými Karpaty je oslavou přírody i
lidí žijících stranou civilizace.

Adamson, Joy
Příběh levhartice Penny

ZK 1680

1 audiodisk (9 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
Příběh ochočené levhartice, vrácené po vychování do africké
rezervace Shaba.

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.

Veselý, Josef
Toulky českou minulostí 1 - 25

ZK 1691

1 audiodisk MP3 - Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana Valešová,
František Derfler
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
Toulky českou minulostí 26 - 50

ZK 1692

1 audiodisk MP3 – Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler
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Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
Toulky českou minulostí 51 - 75

ZK 1693

1 audiodisk MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1694
Toulky českou minulostí 76 - 100
1 audiodisk MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler, Igor Bareš a další
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše

Veselý, Josef
ZK 1695
Toulky českou minulostí 101 - 125
1 audiodisk MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler, Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1696
Toulky českou minulostí 126 – 150
1 audiodisk MP3 Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana Valešová,
František
Derfler, Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.
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Veselý, Josef
ZK 1697
Toulky českou minulostí 151 - 175
1 audiodisk MP3 – Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler, Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše

Veselý, Josef
ZK 1698
Toulky českou minulostí 176 – 200
1 audiodisk MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše

Veselý, Josef
ZK 1699
Toulky českou minulostí 201 – 225
1 audiodisk MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše

Veselý, Josef
ZK 1700
Toulky českou minulostí 226 – 250
1 audiodisk MP3 Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana Valešová,
František
Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše
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Veselý, Josef
ZK 1701/1-2
Toulky českou minulostí 251 – 300
2 audiodisky MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1702/1-2
Toulky českou minulostí 301 – 350
2 audiodisky MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1703/1-2
Toulky českou minulostí 351 – 400
2 audiodisky MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1704/1-2
Toulky českou minulostí 401 – 450
2 audiodisky MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František
Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.
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Veselý, Josef
ZK 1705/1-2
Toulky českou minulostí 451 – 500
2 audiodisky MP3 -- Moderuje Josef Veselý; účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Dalrymple, William
ZK 1707/1-2
Xanadu: cesta za Kublajchánem
2 audiodisky (13 hod., 20 min.) MP3 -- Čte František Dočkal
Cestopisné reportáže skotského studenta, který se v 80. letech
20. stol. vydal po historické cestě Marca Pola z Jeruzaléma do
čínského Xanadu.

Zamarovský, Vojtěch
Jejich Veličenstva pyramidy

ZK 1708/1-2

2 audiodisky (19 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Historie objevování pyramid a jejich místo v dějinách a
náboženském kultu země. Popis stavebního vývoje a vnitřní
struktury jednotlivých monumentů.

Toulky minulostí světa. 5

ZK 1715

1 audiodisk (21 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Byzantská říše, křížové výpravy, evropské zrození a středověk.

Toulky minulostí světa. 6

ZK 1716/1-2

2 audiodisky (22 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Objevitelské cesty, renesance a reformace, kolébka moderní
Evropy.
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Berger, Thomas
Malý velký muž

ZK 1723

1 audiodisk (23 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar
Originální kronika bouřlivého období amerických dějin zachycuje
kolonizaci Divokého západu ve třetí čtvrtině 19. století.

Horáčková, Eva
ZK 1728
Schůzky s Lukullem, aneb, Vyprávění o pokrmech a
nápojích v mýtech, legendách, historii a poezii
1 audiodisk (5 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič
Vyprávění o pokrmech a nápojích přináší mnoho zajímavostí z
kulinářského umění a jeho historie.

Jirásek, Alois
Staré pověsti české

ZK 1729

1 audiodisk (8 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška
Klasické dílo české literatury je převyprávěním lidové fantazie a
tvořivosti anonymních autorů, zachycuje zajímavé úseky dávných
českých dějin.

Tichá, Zdeňka
ZK 1733/1-2
Jak staří Čechové poznávali svět: výbor ze starších čes.
cestopisů 14.-17. století
2 audiodisky (17 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
Výbor zachycuje a dokládá ukázkami proměny českého cestopisu
od středověku k jeho dnešní podobě.
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Zuber, Christian
Z Keni na Seychely

ZK 1751

1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Autor, francouzský reportér a fotograf, zachycuje ve své knize
zážitky z výpravy do africké Keni a na souostroví Seychely.

Ducháček, Ivo
ZK 1753
Putování Martina Čermáka se psem Máňou po Americe:
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Cestopisné črty o Americe a především o Kalifornii, jak ji viděli v
80. letech dopisovatel Hlasu Ameriky, jeho žena a pes.

Crompton, John
Život pavouka

ZK 1778

1 audiodisk (8 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Kniha určená širokému okruhu čtenářů přináší nové poznatky a
zajímavosti o životě pavouků.

Barfuss, Matto H.
Hledání ráje: můj život s gepardy

ZK 1793

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 a inicioval záchranný program.

Žák, Jiří
Kdyby nám Paříž vyprávěla

ZK 1794

1 audiodisk (10 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Žák
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Netradiční průvodce herce, překladatele a milovníka Francie Jiřího
Žáka nás zavede do Paříže současné i historické.

Twain, Mark
Život na Mississippi

ZK 1798/1-2

2 audiodisky (18 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová
Originálním způsobem popsané putování po rodném kraji, který
autor navštívil po 30 letech.

Veselý, Josef
ZK 1804/1-2
Toulky českou minulostí 501-550
2 audiodisky (22 hod., 19 min.) - MP3. -- Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

Veselý, Josef
ZK 1805/1-2
Toulky českou minulostí 551-600
2 audiodisky (21 hod., 26 min.) - MP3 -- Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana Valešová, František Derfler a Igor Bareš
Nahrávky rozhlasového seriálu na motivy knih Petra Hory-Hořejše.

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.
Dobrodružný příběh líčí přípravu a průběh cesty kolem světa
portugalského mořeplavce.
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Klimek, Hynek
Vládcové našich hor

ZK 1820

1 audiodisk (10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Pověsti o mocných a tajemných strážcích českých, moravských a
slezských hor.

Malina, Jiří
ZK 1822
Královéhradecké obrázky. Druhý díl
(8 hod., 30 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová
Historie města Hradce Králové. Poutavé vyprávění o krásném
městě, kde najdeme různé záhady, domněnky a předpoklady,
které historikové neradi berou na vědomí.

Cibula, Václav
Pražské figurky

ZK 1827

(9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Knížka pohledů do světa pražských pouličních zpěváků, trhovkyň,
podivínů, tuláků, podvodníků a výtržníků.

Kovářík, Vladimír
Literární toulky Moravou

ZK 1833/1-2

2 audiodisky (16 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová – Pro
čtenáře od 12 let.
Literární místopis po stopách tvůrců, jimž Morava byla domovem
nebo uměleckou inspirací od obrození do r. 1945.

15

Michal, Vladimír
Miláčkové Evropy

ZK 1841

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu
Humoristicky pojatý román vypráví o době na počátku tohoto
století, kdy muzikanti z okolí Stach odcházeli ze svých chalup v
Pošumaví do světa a živili se šumařinou.

Pavel, Pavel
Rapa Nui

ZK 1842

1 audiodisk (1 hod., 15 min.) - MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu
Autorovo vyprávění o pokusu s transportem obřích soch, které na
Velikonočním ostrově vytvořili jeho dávní obyvatelé.

Stingl, Miloslav
ZK 1857
Synové Slunce: sláva a pád největší indiánské říše
1 audiodisk (11 hod., 51 min.) - MP3 -- 9. stopa - velký šum -- Čte
Jiří Kadlec
Kniha zobrazuje umění, architekturu, lékařství, astronomii v životě
Inků předtím, než do jejich země přišli španělští dobyvatelé.

Kéki, Béla
5000 let písma

ZK 1896

1 audiodisk (5 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Základní informace o vzniku a vývoji písma a o nejvýznamnějších
a nejzajímavějších písemných systémech z celého světa.
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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.

Soukup, Jan
Sedm ohňů k Nahanni

ZK 1911

1 audiodisk (9 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika
Soubor autorových silných prožitků při dobrodružství z opravdové,
odlehlé kanadské pustiny, kde ještě panují zákony přírody, které
nelze obejít, podplatit ani uprosit.

Dorazil, Otakar
ZK 1931
Vládcové v dějinách Evropy. Díl 1.
1 audiodisk (9 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová
První díl stručných dějin Evropy zahrnuje období od 9. do 12.
století; klade důraz na životopisy významných panovníků.

Dorazil, Otakar
ZK 1932
Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 2.
Doba křižáckých výprav (12. a 13. století)
1 audiodisk (9 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová
Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných
národních panovníků zahrnují období křížových výprav.
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Dorazil, Otakar
ZK 1933
Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 3. Dějiny
Evropy ve 14. a 15. století
1 audiodisk (9 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová
Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných
národních panovníků, vládnoucích ve 14. - 15. stol.

Dorazil, Otakar
ZK 1934
Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 4. Konec 15.
a počátek 16. století
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová
Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných
národních panovníků, působících od 2. pol. 15. do pol. 16. stol.
MP3. -- Čte Libuše Štráfeldová

Taylor, David C.
Veterinářem v ZOO

ZK 1936

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Zajímavé vyprávění anglického veterináře, který se specializoval
na choroby šelem a divokých zvířat v evropských a
mimoevropských zoologických zahradách a cirkusech.

Suchomel, Josef
Z Tahiti na Tuamotu

ZK 1938

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Autor přibližuje čtenáři poutavým vyprávěním historii a ekonomiku
polynéských ostrovů.
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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.

Šnajder, Bohuslav
Zlatý trojúhelník

ZK 1967/1-2

2 audiodisky (15 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Cestopisná reportáž ze života v zemích Zadní Indie, především o
pašování heroinu i jiných omamných látek.

Halliburton, Richard
Nádherné dobrodružství

ZK 1968

1 audiodisk (9 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Svěží cestopisná reportáž z výpravy po stopách bájného Odyssea.

Ivanov, Miroslav
ZK 1973
Požár Národního divadla, aneb, Příliš mnoho náhod
1 audiodisk (11 hod., 33 min) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Autor se pokusil přes mnohaletou bariéru v téměř detektivním
pátrání vystopovat, kdo nese hlavní vinu na požáru Národního
divadla.

Stingl, Miloslav
Očarovaná Havaj

ZK 1974/1-2

2 audiodisky (19 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
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Známý cestovatel, etnograf a spisovatel podává v této knize obraz
dějin, kulturních a současných událostí havajského souostroví.

Thoma, Zdeněk
Země bohů a démonů

ZK 1981

1 audiodisk (12 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Cestovatel a fotograf Z. Thoma nás seznamuje se svými zážitky z
cest po Nepálu.

Černík, Arnošt
Tajemství sněžného člověka

ZK 1982

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Kniha velmi zasvěceně shrnuje a líčí vývoj názorů na otázku
existence sněžného muže.

Veselý, Josef
ZK 1994/1-2
Toulky českou minulostí 601-650
2 audiodisky (21 hod., 54 min.) - MP3 - Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
CD 1: Díl 601 - 625
Amadeus v Praze / Byl jest jednou kantor dobrý - 10 hod. 39 min.
CD 2: Díl 626 - 650
Světská sláva polní tráva / Je to rozmazlené děcko - 10 hod. 19
min.
Další pokračování populárního cyklu rozhlasových pořadů je
věnováno českým politickým a kulturním dějinám.
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Veselý, Josef
ZK 1995/1-2
Toulky českou minulostí 651-700
2 audiodisky (20 hod., 20 min.) - MP3 - Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
CD 1: Díl 651 - 675
Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. věku / Tři císaři v
jedné Evropě - 10 hod. 5 min.
CD 2: Díl 676 - 700
Odsouzen k vítězství / Poslední, leč nikoli nejmenší - 10 hod. 14
min.
Další pokračování populárního cyklu rozhlasových pořadů je
věnováno českým politickým a kulturním dějinám.

Veselý, Josef
ZK 1996/1-2
Toulky českou minulostí 701-750
2 audiodisky (21 hod., 4 min.) - MP3 - Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
CD 1: Díl 701 - 725
Předávkovaná droga moci / Hledání hymny - 10 hod. 29 min.
CD 2: Díl 726 - 750
Kde domov můj / To se necítíte býti dosti zralou - 10 hod. 34 min.
Další pokračování populárního cyklu rozhlasových pořadů je
věnováno českým politickým a kulturním dějinám.
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Veselý, Josef
ZK 1997/1-2
Toulky českou minulostí 751-800
2 audiodisky (20 hod., 46 min.) - MP3 - Moderuje Josef Veselý;
účinkují Ivana
Valešová, František Derfler a Igor Bareš
CD 1: Díl 751 - 775
Babička / Korunní princ Ferdáček - 10 hod. 19 min.
CD 2: Díl 776 - 800
Když jsem císař, tak bych chtěl knedlíky! / Žena ze zajíce v lásce
udělá do rána kance - 10 hod. 25 min.
Další pokračování populárního cyklu rozhlasových pořadů je
věnováno českým politickým a kulturním dějinám.

Heyerdahl, Thor
Fatu-Hiva

ZK 1999/1-2

2 audiodisky (15 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Cestopis významného norského cestovatele a vědce, který prožil
se svojí ženou rok na ostrově Fatu-Hiva /Markézské ostrovy/ v
Tichém oceánu.

Stingl, Miloslav
Poslední ráj

ZK 2031/1-2

2 audiodisky (15 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
V této knize vypráví autor o jižní Polynésii.

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

Veselovský, Zdeněk
Výlet do třetihor

ZK 2039

1 audiodisk (11 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Nová kniha ředitele pražské ZOO popisuje jeho poznatky z cesty
po Austrálii.

Nepil, František
Lipová alej

ZK 2046

1 audiodisk (4 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte František Nepil.
Půvabný průvodce po naší vlasti a po Slovensku je vyprávěný
autorovou noblesní češtinou.

Blixen, Karen
Vzpomínky na Afriku

ZK 2049

1 audiodisk (14 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Pozoruhodné, lyrizované a osobně motivované příběhy z
dvacetiletého autorčina pobytu v Africe.

Story, Ronald
Podvržené poselství bohů

ZK 2065

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Kritický pohled na teorie Ericha von Dänikena. Populární výklad
amerického astronoma bod po bodu vyvrací teorie o návštěvě z
vesmíru jako hlavními činiteli zrodu naší civilizace.
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Malina, Jiří
ZK 2079
Královéhradecké obrázky. Třetí díl
1 audiodisk (7 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.
Krátké příběhy z historie města Hradce Králové.

Jacq, Christian
Aféra Tutanchamon

ZK 2085/1-2

2 audiodisky (18 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.
Román o dramatických osudech hrobky egyptského faraona,
objevené archeologem - amatérem v Údolí králů.

Seton, Ernest Thompson
Divoké děti lesů

ZK 2097

1 audiodisk (5 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Sbírka povídek o zvířatech žijících volně v divoké přírodě.

Heyerdahl, Thor
Výpravy Ra

ZK 2099

1 audiodisk (14 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.
Norský cestovatel, který se proslavil plavbou na balzovém voru
KonTiki, vypráví o cestě z afrického Sáfí na Barbados. Tuto plavbu
podnikl se šestičlennou mezinárodní posádkou na papyrové lodi,
postavené podle staroegyptských reliéfů a nazvané podle boha
slunce Ra. První pokus v r. 1969 byl neúspěšný, svého cíle
dosáhla posádka až při další plavbě na člunu Ra II. Autor líčí nejen
dobrodružnou cestu obou lodí přes Atlantik, ale i jejich stavbu a
přípravy k vyplutí.
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Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí. Díl 1

ZK 2106/1-2

2 audiodisky (20 hod., 40 min.) - MP3 -- Cyklus pořadů Českého
rozhlasu. -- Čte Hana Makovičková.
Historie českých zemí od pravěku do 12. století.

Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí. Díl 2

ZK 2107/1-3

3 audiodisky (33 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Populární výklad českých dějin za vlády posledních Přemyslovců
a Lucemburků. Reformace a husitské revoluční hnutí. Jagellonské
období a nástup Habsburků.

Bosák, Jaromír
Životní mač

ZK 2131

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika
Zajímavé postřehy a vyprávění Jaromíra Bosáka nejen o fotbale,
ale i o životě, golfu atd.

David, Petr
ZK 2162
Za strašidly na hrady a zámky – 3.
1 audiodisk (11 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.
Popis tras rodinných výletů na české a moravské hrady a zámky,
které jsou spjaty se strašidelnými pověstmi a nadpřirozenými
bytostmi.
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Veselý, Josef
ZK 2166/1-2
Toulky českou minulostí 801-850
2 audiodisky MP3 -- CD 1: Díl 801 - 825 - Kde na stromech
harmoniky rostou / Putování Matěje aneb Miloty či též Morice - 10
hod. 22 min.
CD 2: Díl 826 – 850 - V mysli vlast, v paži sílu / Takhle bude
jednou chodit světem náš Fric - 10 hodin. 8 min.
(20 hod., 30 min.)Rozhlasový seriál o české historii Moderuje
Josef Veselý ; účinkují Ivana Valešová a další.

Veselý, Josef
ZK 2167/1-2
Toulky českou minulostí 851-900
2 audiodisky (20 hod., 53 min.) - MP3 -- CD 1: Díl 851 - 875 Sedm let citových výkyvů. Pak svatba / Ing. arch. Josef Zítek,
projektant Národního divadla, 33 léta mlád - 10 hod. 28 min.
CD 2: Díl 876 – 900 - Velká stavba. Potíže ještě větší / Náš národ
požaduje právě tuto hlavu - 10 hod. 22 min.
Rozhlasový seriál o české historii. -- Moderuje Josef Veselý ;
účinkují Ivana Valešová a další.

Allegro, John Marco
Rukopisy od Mrtvého moře

ZK 2182

1 audiodisk (8 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková
Kniha popisuje archeologickou senzaci z roku 1947, kdy byly
nedaleko Mrtvého moře, několik kilometrů jižně od Jericha, zcela
náhodně objeveny starohebrejské rukopisné svitky.
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Hlasy zvířat

ZK 2187

1 audiodisk (51 min.) - MP3 -- Průvodní slovo Ivana Dusilová,
Oldřich Unger Stručná charakteristika jednotlivých zvířat a jejich
hlasy.

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 -- Čte Heda Čechová -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).
Kniha líčí jedno z klíčových období Československých dějin, léta
1937 - 1948. Paralelně knížka vypráví osobní příběh Madeleine
Albrightové a její rodiny.

Hora-Hořejš, Petr
Toulky českou minulostí. 13

ZK 2194

1 audiodisk (12 hod., 1 min.) – MP3 – Čte Dana Pilařová.
Na prahu 20. Století: Češi na vzestupu. Tento díl se soustředí na
významné představitele naší literatury, architektury, sochařství,
ženského hnutí a zároveň sleduje technický pokrok z přelomu 19.
A 20. Století.
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Codr, Milan
Vesmír dokořán

ZK 2198

1 audiodisk (13 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Populárně podaný přehled vývoje kosmonautiky v SSSR a USA.

Kvapilík, Josef
Sto rad pro kondici

ZK 2199

1 audiodisk (7 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte František Picek
Rady pro všechny, kteří si chtějí udržet tělesnou kondici.

Kahlke, Hans Dietrich
Objevy ve čtyřech světadílech

ZK 2224

1 audiodisk (6 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Kniha popisuje objevy archeologie a dává čtenáři přehled o
pravěkém bádání.

Moučková, Miroslava
Šílený stařec

ZK 2235/1-2

2 audiodisky (17 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jana Altmannová.
Sto příběhů z moravských a slezských hradů, zámků a
archeologických nalezišť". Kniha vypráví o ukrytých pokladech,
tajemných bytostech a historických zajímavostech.

Souček, Ludvík
Tušení souvislosti

ZK 2290/1-2

2 audiodisky (15 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Knížka volně navazuje na "Tušení stínu", rozšiřuje a doplňuje
okruh dosud neobjasněných otázek týkajících se původu člověka
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na Zemi, možností ničivých katastrof, existence a působení
vyspělých mimozemských civilizací na kulturu lidstva aj.

Heyerdahl, Thor
Staré civilizace a oceán

ZK 2306/1-2

2 audiodisky (21 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Známý norský badatel shrnuje své myšlenky a dosavadní
poznatky o mořských migračních trasách minulosti a o původu
zaniklých kultur Jižní Ameriky a Polynézie.

Galský, Desider
ZK 2307
Veliké dobrodružství : Suez a Panama
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Kniha vypráví o dvou největších úpravách přírody, které lidstvo
dosud uskutečnilo: o stavbě Suezkého a Panamského průplavu.

Tomeček, Jaromír
Vlka živí nohy

ZK 2314

1 audiodisk (11 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Kniha poetických příběhů ze světa přírody, jejichž děj je umístěn
do různých koutů naší vlasti.

Gibbon, Edward
Úpadek a pád římské říše

ZK 2315/1-2

2 audiodisky (21 hod., 04 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Nejpozoruhodnější kniha o staré římské civilizaci, zejména o jejím
vrcholném období a následném nevyhnutelném úpadku,
ovlivněném nástupem křesťanství.
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Havel, Josef
Svět ve škatulce

ZK 2341

1 audiodisk (7 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová - Pro děti
od 12 let.
Knížka o muzejnictví, muzeích a práci v nich.

Hlinka, Bohuslav
Spor o praotce Čecha

ZK 2342/1-2

2 audiodisky (14 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Autor jde po stopách vzniku a původu našich nejznámějších
národních bájí a konfrontuje je s výsledky, k nimž dospěla
archeologie v posledních letech.

Kleczek, Josip
Sestra voda

ZK 2344

1 audiodisk (2 hod., 4 min.) - MP3
Publikace představuje vodu, základní podmínku života na naší
planetě.

Malíšek, Vladimír
Co víte o dějinách fyziky

ZK 2345

1 audiodisk (12 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Autor pojednává o významu a metodice dějin fyziky, nastiňuje její
historický vývoj a hledá odpověď na to, kam moderní fyzika
směřuje.
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Moscati, Sabatino
Živoucí minulost

ZK 2351

1 audiodisk (14 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Líčení soukromého i veřejného života starověkých národů Východu
i klasických antických zemí. Aspekty a problémy, charakteristické
rysy a ponaučení z každodenního života ve starověkém světě.

Janáček, Josef
Malé dějiny Prahy

ZK 2361

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.
Kniha shrnuje dějiny města od prvních dokladů života na
pražském území až po jeho proměnu v moderní velkoměsto.

Tigrid, Pavel
Dnešek je váš, zítřek je náš

ZK 2376

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer.
Analýza dělnických revolt v neostalinských režimech střední a
jihovýchodní Evropy s důrazem na události v Polsku v letech 19801981. Dělnické revolty v komunistických zemích.

Souček, Ludvík
Tušení stínu

ZK 2399/1-2

2 audiodisky (16 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Autor shromáždil množství dosud neobjasněných pozůstatků
dávných civilizací a upozornil na četná "bílá místa" v poznání
dávné minulosti lidstva. Uvažuje také o existenci inteligentních
bytostí ve vesmíru i o možnosti ovlivnění naší Země a jejích
obyvatel mimozemskými civilizacemi.
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Vančura, Vladislav
Obrazy z dějin národa českého

ZK 2401/1-3

3 audiodisky (32 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Monumentální epická freska o počátcích našich národních dějin.
Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu
vzdělanosti.

Durrell, Gerald Malcolm
Šeptající země

ZK 2468

1 audiodisk (7 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Kniha seznámí čtenáře se vzdálenými končinami Argentiny a
Patagonie, kam se autor vydal za novými vzácnými přírůstky pro
svou vlastní zoologickou zahradu.

Veselý, Josef
ZK 2469/1-2
Toulky českou minulostí 901-950
2 audiodisky (20 hod., 52 min.) - MP3 -- Rozhlasový seriál o české
historii. -- Obsahuje: Pán dalekých moří (Jindřich Blažej Vávra) –
Sisi – (Alžběta Amalie Eugenie, císařovna, choť Františka Josefa I.)
-- Moderuje Josef Veselý ; účinkují Ivana Valešová a další.

Cousteau, Jacques-Yves
Poklad na Stříbrné mělčině

ZK 2480

1 audiodisk (7 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Kniha dvou známých francouzských badatelů je deníkem
výzkumné výpravy na proslulé pohřebiště lodí - Stříbrnou mělčinu,
která leží na severovýchodě od ostrova Haiti a je dodnes
obávaným úsekem plavby i pro moderně vybavené lodě.
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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 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.

Urban, Miloš
Praga Piccola

ZK 2531

1 audiodisk (10 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Martin Myšička.
Román se odehrává především v dobách první republiky a je
kronikou rodiny Neumanů, jejíž členové zakládali a později i
pracovali v libeňské automobilce Praga.

Vrba, Jan
Boží lichva

ZK 2541

1 audiodisk (12 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Různé, až neuvěřitelné, příhody ze života koroptviček, které autor,
učitel na lesnické škole, za třicet let potulek přírodou
nashromáždil. Koroptvičky - boží drůbež, nebo boží lichva, jak
říkají na Chodsku.
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Ježková, Alena
77 pražských legend

ZK 2564

1 audiodisk (3 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Dana Syslová.
Soubor 77 legend a lidových pověstí, které se většinou vztahují k
dosud existujícím pražským budovám a místům.

Bohdalová, Jiřina
Kopecká, Slávka
Hádej, kam půjdem na flám?

ZK 2592

1 audiodisk (6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské
speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.

Bohdalová, Jiřina
Kopecká, Slávka
Hádej, kam půjdem na oběd?

ZK 2593

1 audiodisk (6 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské
speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.

Bombeck, Erma
Jak (ne) zvládnout cestování

ZK 2599

1 audiodisk (6 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá.
Humorné vyprávění o cestování, zvláště americkém. Autorka
rozebírá nejrůznější potíže, které mohou člověka při jeho
rekreačních cestách potkat.
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Bosák, Jaromír
Africký deník Jaromíra Bosáka

ZK 2607

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) – MP3 – Čte Jiří Klika.
Populární sportovní komentátor seznamuje čtenáře
prostřednictvím deníkových záznamů a reportáží se svými
zkušenostmi z fotbalového mistrovství světa v Jihoafrické
republice v červnu a červenci roku 2010.

Brabenec, Jan
ZK 2625
Vídeň je Vídeň, ale bez Čechů by to nebylo vono
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) – MP3 – Čte Jan Hyhlík.
Příběhy z kulturní historie rakouského hlavního města.

Brentjes, Burchard
Arménie

ZK 2637

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková.
Kniha o dějinách arménského národa.

Bronowski, Jacob
Vzestup člověka

ZK 2644

1 audiodisk (11 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Malá moderní encyklopedie poutavě a srozumitelně zachycuje
vznik a vývoj lidské civilizace.

Fiala, Zdeněk
Předhusitské Čechy 1310-1419

ZK 2671/1-2

2 audiodisky (18 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
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Kniha zahrnuje období panování Jana Lucemburského a Karla IV.,
společenské poměry, hospodářství, kulturu a církevní život.

Cimický, Jan
Pařížská zastavení

ZK 2726

1 audiodisk (5 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Ludmila Dvorská.
Vyprávění o známých místech Paříže i o osobnostech, které jsou s
těmito místy spjaty.

Golombek, Bedřich
ZK 2754
Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě
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.

Coelho, Paulo
Poutník: mágův deník

ZK 2766

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Autor ve své prvotině líčí příhody ze své pouti do Santiaga de
Compostely uskutečněné v roce 1986.

Čáka, Jan
Zmizelá Vltava

ZK 2797

1 audiodisk (14 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá
Kniha podává živý obraz Vltavy mezi Týnem nad Vltavou a
Štěchovicemi před zásadní změnou, která postihla tuto krajinu
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výstavbou přehrad. Vzdává hold i rázovitým lidem sídlícím zde po
celé generace.

David, Petr
50 výletů na rozhledny

ZK 2823

1 audiodisk (9 hod.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.
Úspěšná dvojice autorů nás tentokrát zavede na nejkrásnější
výhledová místa.

David, Petr
50 výletů do historie

ZK 2827

1 audiodisk (9 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
Zajímavosti z novější i dávné české historie jako cíl rodinných
výletů.

David, Petr
Za strašidly na hrady a zámky

ZK 2845

1 audiodisk (12 hod., 14 min.) – MP3 – Čte Hana Benešová.
Náměty pro rodinné výlety na české a moravské hrady a zámky,
které jsou podle místních pověstí spjaty se strašidly a dalšími
nadpřirozenými bytostmi.

Dexter, Pete
Deadwood

ZK 2857

1 audiodisk (17 hod., 17 min.) – MP3 – Čte Bohuslav Kalva.
Román věnovaný slavnému městečku v Jižní Dakotě, v němž se
kdysi psala historie Divokého Západu.
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Lanigan, Catherine
Křídla osudu

ZK 2906/1-3

3 audiodisky (18 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.
Romantický příběh o původu a životě jednoho ze zakladatelů
města San Franciska.

Elton, Geoffrey Rudolph, Sir
Angličané

ZK 2917

1 audiodisk (10 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Monografie věnovaná dějinám anglického národa od 5. století n.l.
až do současnosti.

Felix, Jiří
Hadi

ZK 2934

1 audiodisk (4 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.
Kniha seznamuje čtenáře se životem hadů, popisuje jejich
jednotlivé druhy, přináší i mnoho zajímavostí o těchto nepříliš
oblíbených živých tvorech.

Frank, Jan
Moderní astrologie a hermetika

ZK 2987/1-2

2 audiodisky (22 hod., 56 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vibrační pole
Marsu -- Vibrační pole Jupitera -- Vibrační pole Saturna.
V titulu je zpracována tematika vibračních planetárních
energetických polí.
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Fraser, Angus
Cikáni

ZK 2990

1 audiodisk (13 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Neobyčejně důkladná monografie se zabývá původem cikánského
etnika, jeho vývojem a dějinami v jednotlivých evropských zemích.

Fühmann, Franz
Prométheus

ZK 2994

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Dramatické převyprávění staré řecké báje o vzniku světa, o vládě
Titánů, o boji vládce Krona s jeho dětmi, o vítězství Dia a jeho
založení nové říše pod vládou olympijských bohů.

Gilbert, Elizabeth
Jíst, meditovat, milovat

ZK 3007/1-2

2 audiodisky (14 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.
Pětatřicetiletá Američanka se po nezdařeném manželství a
drásavém rozchodu rozhodne cestováním najít sama sebe. Pouť
mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkošemi napříč Itálií,
Indií a Indonésií.

Glob, Peter Vilhelm
ZK 3012
Lidé z bažin : lidé doby železné uchovaní po dva tisíce let
(2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.
Kniha popisuje nálezy zachovalých těl lidí z doby železné v
rašeliništích severských bažin. Hlavní pozornost je soustředěna na
Jutsko ve středním Dánsku roku 1950.
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Truc, Olivier
Poslední Laponec

ZK 3039

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) - MP3 -- Čtou Jana Stryková, Igor
Bareš, Pavel Rímský.
Na pozadí polární noci, starobylých náboženských tradic a divoké
rivality pastevců sobů vytváří autor fascinující thriller, který je
mnohem víc, než jen barvitá exkurze do exotické laponské kultury.

Formánek, Josef
Syn Větru a Prsatý muž

ZK 3052

1 audiodisk (8 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek.
Román cestovatele a zakladatele geografického magazínu
"Koktejl" je volným pokračováním příběhu "Prsatý muž a zloděj
příběhů". Cestovatel Dalibor Zajíc se po několika letech rozhodne
navštívit svůj milovaný indonéský ostrov Siberut.

Gould, Stephen Jay
Pandin palec

ZK 3073

1 audiodisk (14 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Eseje dávají nahlédnout do pestré problematiky moderní
paleontologie a evoluční teorie.

David, Petr
Nejkrásnější výlety vlakem

ZK 3090

1 audiodisk (6 hod., 57 min.) – MP3 – Čte Barbora Kouklíková.
Autoři připravili pestrý seznam čtyřiceti výletů po těch
nejkrásnějších tratích či jejich úsecích u nás. Nechybí nabídky
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pěších výletů, které najdeme v podkapitolách s názvem „Vystup a
jdi“.

Morton, Carson
Mona Lisa

ZK 3094

1 audiodisk (7 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová
Výpověď o krádeži nejslavnějšího obrazu z pařížské galerie Louvre
v prvních letech 20. století.

Němec, Vladimír
Pražské varhany

ZK 3100/1-3

3 audiodisky (35 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jana Kašparová.
Převzato z VŠ fondu.

Núr
Skok víry

ZK 3124/1-2

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.

Harrer, Heinrich
Návrat do Tibetu

ZK 3129

1 audiodisk (6 hod., 38 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel.
Rakouský cestovatel konfrontuje zážitky z pobytu v Tibetu před
čínskou invazí s návštěvou roku 1982.
Pokračování úspěšného románu Sedm let v Tibetu.

41

Harrer, Heinrich
ZK 3130
Přicházím z doby kamenné : věčný led v džunglích jižního
Tichomoří : kniha o výpravě na Novou Guineu
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Bohuslav Kalva
O výpravě na Novou Guineu do neprobádané džungle ke kmenům
Papuánců roku 1962.

Hart, Sue (Susanne)
Daktari

ZK 3135

1 audiodisk (7 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Vyprávění o afrických zvířatech viděných očima veterinářky.

Falk-Rønne, Arne
Dobrodružství u kanibalů

ZK 3144

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.
Poutavé vyprávění z dosud neprobádaných oblastí Nové Guineje.

Binterová, Zdeňka
ZK 3146
Proměny Chomutova v čase : dějiny Chomutova II.
1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 -- Účinkují: Lenka Boháčová,
Jana Vávrová, Miroslav Niklíček.
Ve čtrnácti kapitolách popisuje autorka velmi podrobně historii
města Chomutova od prvních písemných zmínek až po
současnost.

Pověsti Chomutovska očima studentů

ZK 3147

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte K. Macháčková a další
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Šestnáct povídek "pověstí dávných časů" v podání žáků státního
gymnázia v Chomutově.

Krabec, Karel
Staré pověsti Kadaňska

ZK 3148

1 audiodisk (54 min.) - MP3 -- Čtou J. Milota, D. Nepovímová.
Pověsti O hradě Hasištejně, Tajemné víno ze Šumné, Kamenný
pes na kadaňské radnici a mnohé další povídky.

Fencl, Jaroslav
Jan Hasištejnský z Lobkovic

ZK 3149

1 audiodisk (2 hod., 38 min.) - MP3 - Čte J. Skotek a další.
Poutavé vyprávění o dobrodružné cestě českého šlechtice k
Božímu hrobu do Jeruzaléma.

Matoušek, Petr
ZK 3151
Brokofové ve faktech, legendách, pověstech a pomluvách
1 audiodisk (1 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Iveta Svobodová a další.
Legendy a pověsti, týkající se známých sochařů vrcholného baroka
a zároveň významných rodáků Chomutovska.

Rakoncaj, Josef
K2 - 8611 m

ZK 3163

1 audiodisk (8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský.
Píše se rok 1983, téměř třicetičlenná horolezecká expedice vyráží
do západní Číny dobýt "horu hor". Strhující příběh Josefa
Rakoncaje, dlouhá léta jediného muže na světě, který zdolal K2
dvakrát.
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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.

Dobývání vesmíru

ZK 3176

1 audiodisk (5 hod., 43 min.) - MP3
Obsahuje: Meteor rekapituluje kosmické lety od Sputniku po
Gagarina (11.4.1981) -- Let Jurije Alexejeviče Gagarina očima
pražských pionýrů (12.4.1961) -- Oceláři v Hrádku u Rokycan
komentují Gagarinův let (12.4.1961) -- Reportáž z manifestace
před velvyslanectvím SSSR v Praze (12.4.1961) -- Amerika
zaspala - příspěvek zpravodaje Ludvíka Čermáka z USA
(12.4.1961) -- Reportáž z příletu J.A. Gagarina do ČSR a přijetí na
Pražském hradě (28.4.1961) -- Předání nahrávky s písničkami o
Gagarinovi (29.4.1961) -- Reportáž z odletu J.A. Gagarina z
Československa (29.4.1961) -- Zpráva o letu Germana Titova,
záběr z kosmické lodi s hlasem kosmonauta (6.8.1961) -- Dělníci
z vítkovických železáren Kl. Gottwalda reagují na let G. Titova
(6.8.1961) -- Zahraniční zpravodajové o letu Germana Titova
(Dušan Ruppeldt - Dillí, Květoslav Faix - Bonn, Miloslav Pátek Londýn, Jiří Ruml - Stockholm - 7.8.1961) -- Záznam startu prvního
kosmonauta USA J Glenna (pracovní záběr bez překladu z
angličtiny - 20.2.1962).
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Audiokniha přináší 53 historických reportáží, záznamů a
zajímavostí z rozhlasového vysílání z let 1957-1989 o dobývání
vesmíru.

Herman, Marc
Hledání El Dorada

ZK 3204

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.
Vyprávění o nálezech zlata v oné části severní Amazonie, která
byla před čtyřmi stoletími poslední lokalizací El Dorada, zlatého
města z konkvistadorských mýtů. Cesta do jihoamerického
deštného pralesa po stopách největší zlaté horečky v dějinách.

McDougall, Christopher
Born to run = Zrozeni k běhu

ZK 3227/1-2

2 audiodisky (13 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.
Zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců
světa. Nevázaně a čtivě napsaná kniha o běhání zavede čtenáře
mezi indiány kmene Tarahumarů z mexických Copper Canyons Měděných kaňonů, kteří dokáží běhat bez odpočinku stovky mil.

Kořínková, Lenka
ZK 3259
Sladkosti, po kterých se netloustne
1 audiodisk (10 hod.,42 min.) - MP3 -- Čte Magdalena
Knoblochová
V této kuchařce autorka ukazuje, že i sladkosti se dají jíst bez
obav z tloustnutí.
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Holcová, Milena
ZK 3277/1-2
Lidi, aneb, Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném
autobuse
2 audiodisky (16 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková.
Soubor osobních zážitků a postřehů, které autorka nasbírala za 20
let na svých poněkud netradičních cestách po nejrůznějších
zemích světa.

Holub, Miroslav
Žít v New Yorku

ZK 3291

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar.
Český básník a esejista v řadě drobných fejetonů vylíčil své dojmy
a postřehy z návštěvy New Yorku.

Bayerleová, Ema
ZK 3292
Schůzky s Lukulem, aneb, Vyprávění o pokrmech a
nápojích v mýtech, legendách, historii a poezii
1 audiodisk (5 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Zábavné a poučné čtení o kulinářském umění a jeho historii.

Horák, Jiří
Kniha o staré Praze

ZK 3319

1 audiodisk (14 hod., 43 min.) – MP3 – Čte Jiřina Krupičková.
Kniha seznamuje čtenáře s pražskými pamětihodnostmi a jejich
historií.
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Hrubešová, Eva
Toulky pražskou minulostí

ZK 3339

1 audiodisk (3 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Soubor více než sto let starých kreseb pražských objektů, náměstí
a ulic doprovázen poutavě psaným textem.

Johnson, Gordon
Indiánský psi žerou fazole

ZK 3346

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) – MP3 – Čte Helga Čočková.
Výbor fejetonů indiánského autora, přibližujících život
v kalifornské rezervaci Pala.

Vachata, Zdeněk
Klášterec nad Ohří

ZK 3355

1 audiodisk (4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čtou Miroslav Nyklíček,
Zdena Kovalová, Květuše Hlaváčová, Pavla Strnadová, Osvald Jistl,
Roman Štětina.
Ve čtyřiceti kapitolách autor popisuje historii města, jehož počátky
jsou spojovány s řádem postoloprtských benediktinů, kteří zde
mezi lety 1150 až 1250 vybudovali probošství až po rok 1948.

Segert, Stanislav
Synové světla a synové tmy

ZK 3356

1 audiodisk (11 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hurta.
Kniha vypráví o nálezu starohebrejských rukopisných svitků v
Kumránu na břehu Mrtvého moře a o životě essénské komunity,
která je vytvořila.
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Kosmas, asi 1045-1125
Kosmova kronika česká

ZK 3358

1 audiodisk (9 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Roman Hemala
Překlad významné kroniky pražského děkana, pocházející z 12.
století, zachycuje počátky historie našeho národa.

Veselý, Josef
ZK 3393/1-2
Toulky českou minulostí 1001-1050
2 audiodisky (21 hod., 17 min.) – MP3 -- Napsal Josef Veselý s
užitím citací z knih Petra Hory Hořejše. -- Účinkují: Ivana Valešová,
František Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek, Josef Veselý Rozhlasové seriály.

Růžička, David
Plzeňská tajemství

ZK 3401

1 audiodisk (3 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.
Zajímavosti z dějin města Plzně, příběhy spojené s různými částmi
města, historickými památkami, známými osobnostmi atd.

Zibura, Ladislav
40 dní pěšky do Jeruzaléma

ZK 3414/1-2

2 audiodisky (9 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte autor.
Dvaadvacetiletý autor knihy si v létě sbalil svůj život do 12
kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se po vlastních do
Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu pěšky ušel 1.400
kilometrů.
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Hulpach, Vladimír
Báje evropských měst

ZK 3415

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3 -- Čtou Jaroslava Adamová,
Rudolf Pellar, Otakar Brousek st. - Soubor převyprávěných bájí o
evropských městech.

Novotný, Petr
Jako Čuk a Gek

ZK 3421

1 audiodisk (6 hod., 22 min.) - MP3 -- Načetli Petr Novotný,
František Ringo Čech.
Osobitý cestopis po Thajsku, USA, Anglii a Sicílii v podání múzami
políbených vypravěčů, kteří se na svět kolem sebe dovedou dívat
veselýma očima.

David, Petr
Staročeský pitaval

ZK 3464

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.
Kniha obsahuje příběhy o vraždách a tragických událostech, jež se
staly v minulých staletích v České republice. Publikace zároveň
přináší návrhy výletů na místa, která byla dějištěm popisovaných
událostí a činů.

Švarc, Václav
Na vlnách řek a oceánů

ZK 3467/1-2

2 audiodisky (16 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech - Pro
čtenáře od 12 let.
Populárně zpracované dějiny plavby na plachetnicích.
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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.

Pacner, Karel
Doteky dějin

ZK 3587

1 audiodisk (1 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Valůšek.
Málo známé události a zajímavosti ze světových a českých dějin
20. a počátku 21. století. Neobvyklý pohled do zákulisí moderní
historie.

Riegrová, Linda
Na křídlech do Santiaga

ZK 3589

1 audiodisk (2 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Gabriela Filippi.
Autorka, poutnice Linda na mechanickém vozíku, popisuje v knize
pouť, kterou podnikla se svojí kamarádkou Káčou do Santiaga de
Compostela.

Hawking, Lucy
Jirkův tajný klíč k vesmíru

ZK 3596

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.
Dobrodružná kniha o vesmíru v sobě spojuje veselé dobrodružství
s mnoha pozoruhodnými vědeckými údaji o našem vesmíru. Lucy
Hawking, S. W Hawking, Christophe Galfard.
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Michell, Tom
ZK 3597
Co mě naučil tučňák : co jsem se od něj naučil 1 audiodisk
(7 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Vladimír Jopek.
Jedinečný, silný životní příběh o nevídaném vztahu mezi mladým
učitelem a tučňákem. Pro všechny, kteří kdy snili o tom rozumět
řeči zvířat.

Jarošová, Jindra
Egypt ve zvuku...

ZK 3625

1 audiodisk (1 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jindra Jarošová.
Cesta redaktorky Českého rozhlasu 2 Praha Egyptem od
Alexandrie na severu až po Asuán na jihu.

Jarošová, Jindra
ZK 3627/1-2
Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy
2 audiodisky (16 hod., 41 min.) - MP3 -- Čtou Jiří Štěpnička, Boris
Rösner.
Tématem je Evropa v 9. století, především Byzanc, francká říše,
papežský Řím a Velká Morava. Hrdiny jsou kromě soluňských
bratrů Konstantina a Metoděje i jiné velké osobnosti, které tu
působily.

Fouts, Roger
ZK 3652/1-2
Nejbližší příbuzní : co jsem se od šimpanzů dozvěděl o nás
2 audiodisky (14 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Filip Čapka.
Vyprávění muže, který chtěl být dětským psychologem, ale v roce
1967 se seznámil s šimpanzicí a vše se začalo odvíjet jinak.
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Ströbinger, Rudolf
ZK 3670
Stalo se v adventu : čihošťský zázrak
1 audiodisk (6 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Bohuslav Kalva.
Kniha beletrizující formou líčí decimaci katolické církve u nás v
50. letech 20. století a známý případ faráře Toufara z Čihoště.

Nepil, František
Srpen s bejbinkou

ZK 3717

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš.
Humorné vyprávění o rodinném cestování se starou Pragovkou po
Rakousku a Jugoslávii v 60. letech 20. století v jedinečném
podání Františka Nepila.

Read, Piers Paul
Templáři

ZK 3736

1 audiodisk (15 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Machoň.
Populární výklad dějin mýty opředeného rytířského řádu templářů
v kontextu středověkých událostí v Evropě, Palestině, Malé Asii,
Egyptě a Sýrii. Nahrávka převzata z fondu studijní literatury.

Petiška, Eduard
ZK 3755
Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie
1 audiodisk (4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský
Kniha seznamuje čtenáře s prastarými mýty o vzniku Země,
božstev a lidského pokolení.
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Vondruška, Vlastimil
ZK 3789
Intimní historie: od antiky po baroko
1 audiodisk (10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
Autor zábavnou formou poučí čtenáře, jak se žilo a pečovalo o tělo
od starověku po novověk. Kniha také sleduje, jak se přirozené
lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil
ostych a stud.

Vičar, Michal
Embéčkem kolem světa

ZK 3798/1-2

2 audiodisky (13 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek
Vyprávění o sedmiměsíční dobrodružné cestě dvou studentů
napříč čtyřmi kontinenty postarším vozem Škoda 1000 MB, přes
Evropu, Asii, do USA, Mexika, Střední a Jižní Ameriky. Navštívili
dvacet dva zemí.

Fučíková, Renáta
ZK 3813
Hus a Chelčický: příběh jejich doby
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová
Období husitství je podáno formou příběhu, ve kterém se nám
autorka snaží přiblížit myšlení středověkého člověka. Vyprávění je
a podáno srozumitelným jazykem, což ocení především větší děti
mládež.

Kroc, Vladimír
ZK 3820
Jižním křížem krážem, aneb, Austrálie a Nový Zéland v
Zápisníku zahraničních zpravodajů
1 audiodisk (10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
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Kniha reportáží z dlouhodobého pobytu moderátora Českého
rozhlasu v Austrálii a na Novém Zélandu.

Olbracht, Ivan
Ze staré paměti a moudrosti

ZK 3821/1-2

2 audiodisky (15 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Kniha obsahuje Biblické příběhy, Ze starých letopisů a O mudrci
Bidpajovi a jeho zvířátkách.

Petiška, Eduard
Příběhy starého Izraele

ZK 3828

1 audiodisk (4 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský
Čtrnáct příběhů ze starého Izraele ukazuje starozákonní židovský
výklad dějin od stvoření světa přes vyvedení izraelitů z Egypta a
stavbu Jeruzaléma až po babylonské zajetí Židů.

Stingl, Miloslav
ZK 3831
Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem a prostorem
tělesné lásky
1 audiodisk (3 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop
Vyprávění o milostném životě a sexuálních praktikách různých
kmenů a národů celého světa.

Veselý, Josef
ZK 3848/1-2
Toulky českou minulostí: speciál: Karel IV.
2 audiodisky (15 hod., 46 min.) - Obsahuje: CD 1. (Díly) 121-140 -CD 2. (Díly) 141-153.
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Účinkují: Josef Veselý, Ivana Valešová, František Derfler, Igor
Bareš

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
smrti ukřižováním a poté náhle propuštěného namísto nevinného
Ježíše.

Lagerlöf, Selma
ZK 3871
Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem
1 audiodisk (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá
Klasická cestopisná pohádka, jež líčí osudy malého švédského
chlapce, který proměněn ve skřítka poznává na cestě s divokými
husami celé Švédsko a Laponsko.

Lagus, Karel
Polák, Josef
Město za mřížemi

ZK 3872

1 audiodisk (20 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec
První souborný, důkladný dokument o proslulém Terezínu, jehož
branami prošly za okupace tisíce příslušníků mnoha národů.

Langer, František
Devět bran: Chasidů tajemství

ZK 3879

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) – MP3 – Čte František Cimbalík
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Úsměvný soubor příběhů a legend ze života Chasidů z východní
Haliče.

Leakey, Richard E.
ZK 3884
Lewin, Roger
Lidé od jezera : člověk, jeho počátky, jeho povaha a
budoucnost
1 audiodisk (11 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Populárně naučná kniha přináší informace o unikátních nálezech
zkamenělých lidských kostí u jezera Turkana v Keni.

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

Šrut, Pavel
Veliký tůdle

ZK 3892

1 audiodisk (37 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká
Hravé básničky plné fantazie a slovního humoru o různých lidech,
divech, zvířatech a Řecku.

Bednářová, Veronika
Má americká krása

ZK 3895

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Barbora Hrzánová
Unikátní soubor povídek a reportáží české novinářky přináší
neotřelé pohledy na Spojené státy z prvních let 21. století. Autorka
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sleduje běžný život ve velkých městech, všímá si maličkostí i
známých fenoménů Ameriky. Několik reportáží je věnováno
příběhu zkázy newyorských Dvojčat.

Burian, Jan
ZK 3898
Kocouří pohled: a jiná vyprávění z tohoto světa
1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jan Burian
Kniha fejetonů českého spisovatele, písničkáře a cestovatele o
kultuře, cestování a životě vůbec, se všemi jeho radostmi i
absurditami.

Le Goff, Jacques
Středověký člověk a jeho svět

ZK 3911

1 audiodisk (20 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Analýza postavení člověka ve středověku z hlediska jeho
sociálního zařazení.

Levy, Alan
Pražské peřeje

ZK 3919

1 audiodisk (11 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Autentické vylíčení života v Československu na sklonku 60. let 20.
století z pera amerického novináře.

Chang, Yong
Divoké labutě

ZK 3932

1 audiodisk (6 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Hana Maciuchová

57
Autobiografický román čínské autorky zachycuje příběh tří
generací žen jedné rodiny a zároveň politický, sociální a kulturní
vývoj Číny od počátku 20. století.

Falk-Rønne, Arne
ZK 3963/1-2
Sedmero vln Tichomoří : tajemné ostrovy a jejich obyvatelé
2 audiodisky (12 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Jiří Kadlec
Známý autor a cestovatel velmi zajímavě vypráví o ostrovech v
Tichém oceánu.

Hamilton-Paterson, James
ZK 3964
Toskánské dobrodružství, aneb, O jídle, životě a fernetu
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) - MP3 - Čtou Kajetán Písařovic,
Barbora Kouklíková
První kniha volné trilogie z Toskánska, kde se střetne neobvyklá
dvojice emigrantů: anglický spisovatel-kulinář (nafoukanec a
slaboch) a postsovětská hudební skladatelka.

Veselý, Josef
ZK 3967/1-2
Toulky českou minulostí 1051-1100
2 audiodisky (21 hod., 21 min.) - MP3 -- Účinkují: Ivana Valešová,
František Derfler, Vladimír Krátký
Rozhlasový seriál o české historii.

Škápíková, Jitka
Po kom se jmenují

ZK 3971

1 audiodisk (4 hod., 48 min.) - MP3 - Účinkují Jitka Škápíková,
Daniel Moravec, Jan Herget
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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.

Rak, Jiří
ZK 3976
Bývali Čechové... : české historické mýty a stereotypy
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová
Kořeny a funkce českého historického mýtu, který vychází z
obrozeneckého modelu národních dějin.

Jůzlová, Věra
Práce u klavíru

ZK 3995

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 - Čte Hana Polívková.
Studie se zabývá řízením a kontrolou pohybů, hudebním myšlením
a sluchovou představivostí ve výuce klavírní hry.

Fučíková, Renáta
ZK 4040
Obrazy ze Starého zákona : další příběhy
1 audiodisk (1 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.
Další nesmrtelné příběhy, které se staly součástí tří světových
náboženství a základem kulturní historie lidstva.

Hrubeš, Josef
Pražské domy vyprávějí... . VI.

ZK 4052/1-2

2 audiodisky (12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
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Popis stavební minulosti a současnosti 52 vybraných pražských
domů.

Mayle, Peter
Znovu Provence

ZK 4053

1 audiodisk (8 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš.
Závěrečné povídání o slunné Provence, které zavádí čtenáře opět
mezi vinice, lány levandule, dubové lesíky, olivovníkové sady a
mezi místní starousedlíky žijící stále ještě přirozeným tempem
ročních období.

Žitavský, Petr
Otto – zbraslavský opat
Zbraslavská kronika

ZK 4060

1 audiodisk (4 hod., 37 min.) - MP3. -- Rozhlasová úprava Milena
Steinmasslová. -- Čte Jaromír Meduna.
Rozhlasová četba ze středověkého rukopisu.

Reeves, Hubert
ZK 4071
Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru
1 audiodisk (2 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek.
Kniha o vesmíru je založena na autentických rozhovorech
astrofyzika Huberta Reevese s jeho čtrnáctiletou vnučkou, tím je i
vyprávěna lehce a srozumitelně pro mladé čtenáře.
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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.

Zibura, Ladislav
ZK 4107/1-2
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
2 audiodisky (11 hod., 41 min.) - MP3
Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydal zdolat
Himálaj a probádat Nepál a Čínu.

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.

Šícha, Jan
Bezděz

ZK 4130

1 audiodisk (37 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Jelínek, Jaroslav
Satoranský.
Osudy z hradu Bezděz.
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Halliburton, Richard
Toulky Amerikou

ZK 4148

1 audiodisk (1 hod., 26 min.) - MP3 - Čte Martin Stránský
Na cestách s americkým dobrodruhem a spisovatelem, který
mnohdy se svým zmačkaným kloboukem připomínal Indiana
Jonese na dobrodružné výpravě.

Poláček, Tomáš
ZK 4183
STOP: světové tažení ochmelky Poláčka z Prahy do Ohňové
země
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop
Český novinář popisuje výpravu z léta 2015, během níž se ve 250
autech dostal z Prahy přes Sibiř, Aljašku, Střední Ameriku až do
střediska Ushuaia v Ohňové zemi.

Gálik, Stanislav
Jak jsem stopoval letadlo

ZK 4194

1 audiodisk (6 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Stanislav Gálik
Stopem kolem světa pohledem sebevědomého muže.

Čapek, Karel
Obrázky z Holandska

ZK 4217

1 audiodisk (26 min.) - MP3 -- Čte Pepa Nos.
Cestopisné fejetony vypovídající o zemi kanálů, květin, psů a
zajímavých lidí.
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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.

Bryson, Bill
ZK 4256/1-2
Amerika 1927: Lindbergh: letci a hrdinové transatlantiku.
2 audiodisky (24 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.
Amerika v létě roku 1927 zažila mnoho neuvěřitelných věcí. Měla
prezidenta, který pracoval jen čtyři hodiny denně, vynález televize,
zrození mluveného filmu, vrchol Al Caponovy gangsterské vlády,
ale hlavně Charlese Lindbergha, který jako první přeletěl Atlantik
a stal se hrdinou. Kniha vtáhne čtenáře do atmosféry americké
společnosti roku 1927, během kterého Amerika dospěla, zaujala
ústřední roli a navždy změnila svět.

Freuchen, Peter
Kniha sedmi moří

ZK 4315

1 audiodisk (18 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Příběhy, námořní dobrodružství, vědecké výzkumy v batysférách,
legendy a mýty.

Kroupa, Mikuláš
Příběhy 20. století

ZK 4387

1 audiodisk (3 hod., 58 min.) - MP3 -- Obsahuje: Komunisté jí
odepřeli polibek i vyznání lásky / Jarmila Bočánková -- Zpívající
inženýři seděli za parodii na Husáka / Pavel Křivka -- Zabil Poláka
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s rukama nahoře / Ján Bugel -- Roky na útěku, devět měsíců ve
sklepě / Jossi Steiner -- Co o sobě stihl říct Václav Havel / Václav
Havel. -- Příběhy pamětníků..
Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných
lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí
vítězství i prohry, velké činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.

Kroupa, Mikuláš
Příběhy 20. století.

ZK 4388

1 audiodisk (3 hod., 59 min.) - MP3 -- Obsahuje: Pumpař v
montérkách, který napsal Zdivočelou zemi / Jiří Stránský -Minkovice, zážitek z jiného světa / Petr Hauptman -- Bojoval s
Poláky, Maďary, Rusy i Němci, zavřel ho Váš / Pavel Dimun -- Lidi,
vy to nevidíte? Vždyť nás vezou na smrt! / Magdalena Horetzká -Třikrát ho StB zavřela, po převratu pracoval .
Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných
lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí
vítězství i prohry, velké činy i lidské i slabosti a vyrovnání se s nimi.

Durrell, Gerald Malcolm
Ptáci, zvířata a moji příbuzní

ZK 4392

1 audiodisk (9 hod., 30 min.) - MP3 - Čte Lubor Tokoš
Volné pokračování knihy "O mé rodině a jiné zvířeně", autorových
vzpomínek na dětství na řeckém Korfu a na první přírodovědné
poznatky.

Kroupa, Mikuláš
Příběhy 20. století
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) - MP3

ZK 4399
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Obsahuje: Člověk, který spadl do vody : Jak děti zachránili svého
otce, ministra Ladislava Karla Feierabenda -- Krycí jméno Margita
: příběh židovské odbojářky Štefanie Lorándové, která za války v
Maďarsku zařídila falešnou identitu pro desítky lidí -- Gestapácké
razítko : příběh Pavla Macháčka a jeho židovského přítele,
básníka Františka Listopada, jeden z nich ukradl policejní razítko
a ten druhý za to trpěl na gestapu a v koncentračním táboře -Lidice : příběh vesnice, kterou v červnu 1942 vyhladili nacisté -- Ze
sovětského lágru k RAF : příběh Imricha Gablechta, který ukradl
letadlo a chtěl pojovat s Poláky proti nacistům -- S komunismem
jsem nikdy nekoketovala : příběh řeholnice Anny Magdaleny
Schwarzové, kterou uvěznili nacisté v Terezíně, protože byla
Židovka a komunisté v Pardubicích, protože byla katolička -- S
volně plujícími oblaky : milostný příběh skauta a politického vězně
Luboše Jednorožce a Olinky Vosátkové -- Dejte toho spratka pryč! :
příběh Milušky Havlůjové rozené Pomplové.
Osm příběhů strhujícího pořadu čerpajícího z unikátních výpovědí
hrdinů, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.

Durrell, Gerald Malcolm
O mé rodině a jiné zvířeně

ZK 4404

1 audiodisk (12 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Úsměvné, vtipné autobiografické vyprávění z ostrova Korfu ve
Středozemním moři.

Mára, Jiří
Na vozíku na rovníku

ZK 4446

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika
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Zajímavé vyprávění cestovatele a zároveň otce chlapce
upoutaného na invalidní vozík o rodinné expedici po Karibiku a
Jižní Americe.

Mára, Jiří
ZK 4447
Nový Zéland, návrat k protinožcům
1 audiodisk (7 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.
Veselé a poučné cestovatelské zážitky tří chlapů (autor, jeho
invalidní syn Jirka a kamarád Štefan Kuna) při objevování krás
Nového Zélandu.

Mára, Jiří
Ve stopách Vikingů

ZK 4448

1 audiodisk (7 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.
Jiří Mára s rodinou a přáteli se snaží naplnit cestovatelské zájmy
svého syna Jirky a dokázat, že zdravotním hendikepem život
nekončí. V roce 2010 se vydali za evropskou exotikou, projeli
Dánsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko.

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

ZK 4494

1 audiodisk (5 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Autor vypráví o tom, jak založil vlastní zoologickou zahradu, jejímž
posláním je uchovávat ohrožené zvířecí druhy.

Vondruška, Vlastimil
Breviář pozitivní anarchie

ZK 4495

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.
Výborná kniha oblíbeného spisovatele a historika na téma
cyklického charakteru dějin a vzorců, které se v průběhu historie
opakují a jsou paralelou i současnému migračnímu dění.

David, Petr
ZK 4515
Nejkrásnější výlety na tajemná místa
1 audiodisk (8 hod., 46 min.) - MP3 -- (Rodinné toulky). -- Čte
Barbora Kouklíková.
Další tipy na výlety pro celou rodinu po České republice, tentokrát
s příjemným mrazením v zádech.

Wohlleben, Peter
Tajný život stromů

ZK 4517

1 audiodisk (7 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Aleš Procházka.
Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do
skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti: stromy
mají paměť, předávají si informace, pociťují bolest, dokonce
mohou dostat úpal a časem se jím tvoří vrásky.
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Veselý, Josef
ZK 4537/1-2
Toulky českou minulostí 1101-1150
2 audiodisky (21 hod., 20 min.) - MP3 -- Obsahuje: Země se
zachvěla, naposledy -- Umím jen jedno - ji chtít! -- Smířit se s
Bohem? Proč, však mi nic nězrobil -- Nedaleko u Křtin v lese
raubíři só skovaní, je tam staré, jetam mladé, só tam voba
Vajckorni -- Počátek věku stran -- Nóbl cesta české šlechty a šlicht
cesta českých plebejců -- Hlášení o provzdušňování neboli aeraci
politického života -- Jazyka dar svěřil nám Bůh -- Letmá návštěva
českého panteonu politického -Pokorný dělník ducha -- Jak se blázni naučili lítat -- Když pták letí,
proč by člověk nelétal? -- ... a potom vzlétl -- Na mých kánoích
česká vlajka -- Záhadný cestovatel Enrique a Stanko -- Prostibolo
duše -- Nová třída a její velké "opáčko" -- Konzervativní dědek
Josef Mařatka -- Budiž světlo! -- Jak zvoní zvon historie -- Jindřich
Josef Mošna, také mosazník -- Příběh českého Rolls-Royce -Všichni mi lhali, blázna ze mě dělali -- Případ R. E. Jamot -- Z
Horažďovic a z Kladna, směr: dobrodružství -- Jan Petr Pavel alias
Hanuš, malíř český -- Básník, malíř i dramatik architektury -Herec, prý geniální, dočista zapomenutý -- Veliká socha vyrůstá
silou umělce -- První česká lékařka, všem navzdory -- Já v dětinství
bloudil polem a takový byl můj žal -- Příběh nepohádky kuchařce
kočím – Kočovnickédětství chlapce Tomáše -- To matka vymohla,
že jsem šel na školy -- Kdo jedná proti svému přesvědčení, je šuft!
-- Vídeň, nový domov T.M., t.č. gymnasisty -- Černý pátek (nejen)
pro Tomáše Masaryka -- Pochybnosti a jistoty o miláčkovi
Štěstěny -- Osudné setkání v penzionu u Goeringů. -- Účinkují Ivana
Valešová, František Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek a další.

68
Wohlleben, Peter
Citový život zvířat

ZK 4593

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.
Pohled na emoční svět zvířat. Pozorování zaměřené na ty druhy
zvířat, u nichž se dají prokázat podobné emoce a duševní procesy
jako u lidí.

Vágner, Zdeněk
Lví píseň

ZK 4595

1 audiodisk (13 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Klejna Luboš.
Dobrodužné příběhy inspirované autorovými zkušenostmi s lovem
zvěře v Africe. -- Určeno pro děti a mládež.

Urban, Miloš
Poslední tečka za Rukopisy

ZK 4604

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš.
Zajímavý román je literární fikcí o nových faktech, týkajících se
proslulých Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Mezihorák, František
Hry o Moravu

ZK 4632

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.
Studie přibližuje činnost moravských fašistů, kteří v letech 19381945 usilovali o odtržení českých zemí.

Větvička, Václav
Moje květinová dobrá jitra

ZK 4645/1-2

2 audiodisky (14 hod., 13 min.) - MP3 -- Obsahuje: Úvod --

69
Komárkova zahrada -- Pampelišková louka -- Lokálky - Tahací
mráčky -- Města v oblacích -- Slabce -- Větvičkový řez -- Kužel -- U
Nepilů -- Břesty a Bříství -- Česnek medvědí -- Zápecník -- Sněžka -Hořec -- Ten Plzeň -- Zblo -- Diktafon -- U pramenů Vltavy -- Srdce
Vltavy -- Přívozy a převozníci -- Doba dřevěná -- Óda na dřevo. -Čte Bohdana Majerová.
Výbor z úvah, dojmů a postřehů předního českého botanika a
dendrologa, uváděných od roku 1997 v rozhlasovém pořadu
Dobré jitro na stanici Praha, Český rozhlas 2.

Paul Knight
ZK 4661
Neuvěřitelná rybářská dobrodružství skutečné příběhy z
jezer, řek i moří
1 audiodisk (9 hod., 43 min.) -- Čte Kajetán Písařovic.
Úžasné příběhy z celého světa, jejichž společným tématem jsou
ryby a jejich lov.

Mayle, Peter
Navždy Provence

ZK 4665

1 audiodisk (6 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Michal Roneš.
Pokračování povídání o Provence. Opět jsme okouzleni vtipným
vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského
venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé maličkosti, kterou
můžeme spolu s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá
pohoda a vlídný humor.

Růžička, David
ZK 4668
Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady : nejkrásnější
pověsti
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1 audiodisk (7 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová.
Nejen hrady a zámky, ale i skály a rybníky jsou opředeny
kouzelnými pověstmi o tajemných bytostech. Pověsti z Čech a
Moravy jsou určeny mládeži a dospělým čtenářům.

Růžička, David
ZK 4669
Strašidla, přízraky a skřítci našich hradů a zámků
1 audiodisk (7 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová.
Pověsti o strašidlech, čarodějnicích, rytířích, obrech, dracích
a trpaslících, kteří ochraňovali hrady a zámky a nebo jim naopak
škodili. Určeno dětem i dospělým.

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.

Němec, Damián
Příběhy na třech kolech

ZK 4714

1 audiodisk (3 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec.
Neobyčejný cykloturistický cestopis - příběhy lidí s handicapem,
odehrávající se v okolí Plzně nebo v západních Čechách.

Novák, Zdeněk
ZK 4737
Pěti kontinenty vážně i nevážně
1 audiodisk (22 hod., 43 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Zavřel – cestopisy
Soubor krátkých cestopisných reportáží z nejrůznějších koutů
světa, odrážející autorovy zážitky a poznatky.
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Novotný, Josef
Rok na kanadské vsi

ZK 4754

1 audiodisk (9 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Zavřel – reportáže
Kniha přináší zážitky a zkušenosti z kanadského venkova, kde
autor působil rok jako učitel na základní škole.

Obermeier, Siegfried
ZK 4758/1-2
Inkvizitor : symbol strachu a hrůzy
2 audiodisky (24 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -- Historický
román, v němž se prolínají osudy autentických osobností a
fiktivních postav, se odehrává ve Španělsku, Itálii, Portugalsku a v
Novém světě ve 2. polovině 15. století a na počátku 16. století.

O'Connor, Anne Marie
ZK 4759/1-2
Dáma ve zlatém : strhující příběh mistrovského díla
Gustava Klimta - slavného portrétu Adele Bloch-Bauerové
2 audiodisky (14 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová -literatura faktu
Osud Klimtova obrazu Zlatá Adele tvoří rámec bouřlivých
historických událostí 20. století v Evropě.

Ostrý, Antonín
Československý problém

ZK 4774

1 audiodisk (20 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová -společenský a politický vývoj
Publikace analyzuje období Pražského jara i dobu, která
následovala po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do
Československa. Porážku československé věci autor konfrontuje s
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klíčovými okamžiky našich novodobých dějin a zamýšlí se nad
příčinami selhání.

Ovčinnikov, Vsevolod Vladimirovič ZK 4777
Kořeny dubu : dojmy a úvahy o Anglii a Angličanech
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- reportáže
Sovětský novinář a publicista nabízí v knize pohled do života
obyvatel britských ostrovů.

Frič, Alberto Vojtěch
ZK 4801
O kaktech a jejich narkotických účincích
1 audiodisk (2 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Jana Zvolánková -kaktusy -- halucinogenní rostliny -- rostlinné toxiny -Farmakologie
Studie českého cestovatele, etnografa a botanika o
psychodelických účincích peyotlu.

Tabery, Erik
ZK 4865
Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák, Ivan Trojan.
Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou
cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní
politické a společenské události do historického a evropského
kontextu.
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Vlček, Emanuel
ZK 4867
Jak zemřeli: významné osobnosti českých dějin z pohledu
antropologie a lékařství
1 audiodisk (17 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková.
Kniha formou přístupnou pro širší čtenářskou obec shrnuje
výsledky dlouholetého průzkumu dochovaných tělesných
pozůstatků významných osobností českých dějin.

Halliburton, Richard
Sedmimílové boty

ZK 4869

1 audiodisk (9 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Spal.
Cestopisné reportáže z různých koutů světa, jejichž autorem je
jeden z nejproslulejších cestovatelů a žurnalistů 20. století.

Wohlleben, Peter
Les : návod k použití

ZK 4887

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.
Netradiční průvodce představuje les jako místo krásného
dobrodružství, které je radost objevovat.

Pilařová, Eliška
Co vy na to, pane Rais?

ZK 4889

1 audiodisk (2 hod., 24 min.) - MP3 -- Čtou Eliška Pilařová,
Stanislav Zindulka.
Četba na pokračování 1 - 5. Vyprávění o svérázném kraji
Zapadlých vlastenců - o tom, co z jeho bohatství jazyka, humoru i
tradic zůstalo zachováno.
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Pechová, Jaroslava
ZK 4890
Hrníčková kuchařka : pečeme bez vážení
1 audiodisk (7 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková.

Petiška, Eduard
Čtení o hradech

ZK 4907/1-2

2 audiodisky (12 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.
Soubor pověstí a příběhů vázaných na konkrétní místa na našem
území.

Pilát, Jan
Mahátma Gándhí

ZK 4918

1 audiodisk (11 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová.
Publikace vypráví o životě a působení Gándhího, myslitele a
bojovníka za svobodu Indie a o metodách politického a
hospodářského útisku, jež na Indii uvalila Velká Británie.

Větvička, Václav
Moje vzpomínková dobrá jitra

ZK 4937/1-2

2 audiodisky (18 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.
Výbor z úvah, dojmů a postřehů předního českého botanika a
dendrologa, uváděných od roku 1997 v rozhlasovém pořadu
Dobré
jitro na stanici Praha, Český rozhlas 2.

Palivec, Viktor
ZK 4943
Pověsti karlštejnského podhradí
1 audiodisk (4 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
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Sbírka pověstí a legend z okolí hradu Karlštejn.

Jičínský, Vilém
ZK 4950
Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893
1 audiodisk (4 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Marek Cisovský.
Před 125 lety se ostravský báňský odborník Vilém Jičínský vydal
tehdy na Světovou výstavu do Chicaga a s pozoruhodným
talentem sepsal vše, co cestou viděl a prožil.

Pomiane, Edouard de
ZK 4953
Veselé umění kuchařské : nové vydání legendární
kuchařky!
1 audiodisk (8 hod.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.
Netradiční francouzská kuchařka, která není jen pouhým výčtem
receptur, ale k návodům ke zhotovení originalních pokrmů přidá i
nejeden bonmot, poznámku či historku.

Pospíšil, Josef
Za vesnickými muzikanty

ZK 4957

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte autor.
Kniha známého pódiového, rozhlasového a televizního
moderátora, skladatele a harmonikáře Josefa Pospíšila navazuje
na původní stejnojmenné populární pořady Českého rozhlasu
Plzeň a je určena především příznivcům dechové hudby a dalším
zájemcům.
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Prescott, William Hickling
Dějiny dobytí Mexika

ZK 4965/1-2

2 audiodisky (35 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Objemné dílo amerického historika je věnované aztécké civilizaci,
dějinám Starého Mexika, dobývání Mexika španělským vojskem,
které vedl Hernando Cortéz. Kniha končí rokem 1547.

Kučíková, Marta
Italské jednohubky

ZK 4972

1 audiodisk (5 hod., 2 min.) - MP3 -- Podnázev: s humorem a
laskavostí o životě v Itálii. -- Čte Lucie Juřičková.
Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří
italských Dolomit viděné očima české Marty, autorky žijící v těchto
končinách již třináct let.

Prokopová, Libuše
ZK 4978
Španělština pro samouky – učebnice
1 audiodisk (25 hod., 15 min.) - MP3 -- Namluvila Romana
Šušlíková.

Rakušanová, Jarmila
Dvakrát jednou ranou

ZK 4987

1 audiodisk (1 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
Knížka popisuje postup vyvrhnutí ulovené zvěřiny a její tepelnou
přípravu.
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Rinser, Luise
Mirjam

ZK 5048

1 audiodisk (11 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Poutavě a zcela netradičním způsobem převyprávěný starý
biblický příběh o Mirjam aneb Máří Magdaleně a zároveň je
neortodoxním zamyšlením nad posledním obdobím života
Ježíšova a nad osudy jeho učedníků.

Rachmanova, Alja
ZK 5051/1-2
Studenti, láska, Čeka a smrt: (deník ruské studentky 1916 1920)
2 audiodisky MP3 – čte Eva Hadravová.
Osobní vzpomínky sedmnáctileté dívky z bohaté šlechtické rodiny.
V předvečer občanské války a bolševického převratu si začíná
psát deník, který se později stane jedním z nejdojímavějších a
nejautentičtějších svědectví o rudém teroru.

Vlach, Robert
ZK 5054/1-2
Na volné noze : podnikejte jako profesionálové
2 audiodisky (30 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Petr Hanák.
Knížka českého podnikatele a podnikatelského poradce
vysvětluje, jak úspěšně podnikat v roli nezávislého profesionála na
volné noze.

Prokop, Josef Bernard
ZK 5058
Sámo : velký vládce Čechů a tajný vyslanec krále Chlothara
1 audiodisk (11 hod., 42 min.) – MP3 -- Čte Aleš Procházka.
Sámova říše - dějiny - 7. století
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Ruark, Robert Chester
Safari

ZK 5070

1 audiodisk (13 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte František Dočkal.
V šesti částech své knihy popisuje autor svá africká safari nejen
prostřednictvím dramatických zážitků a loveckých úspěchů jako
nádherné dobrodružství, ale hlavně jako celoživotní očistnou
zkušenost, protipól své městské existence.

Scruton, Roger
ZK 5113
Piju, tedy jsem : filozofův průvodce vínem
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec
Kniha je nejen sofistikovaným filozofickým průvodcem myšlením
o víně, ale i jeho vášnivou obhajobou, napsanou typickým
anglickým humorem.

Zibura, Ladislav
ZK 5149
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
1 audiodisk (9 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Ladislav Zibura –
autobiografické příběhy
Excentrický poutník Ladislav Zibura v knize popisuje zážitky z
putování po nejzapadlejších vesnicích v oblasti Kavkazu.

Veselý, Josef
ZK 5242/1-2
Toulky českou minulostí 1151-1200
2 audiodisky (21 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čtou Ivana Valešová,
František Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek, Jan Kolařík –
rozhlasové seriály
Rozhlasový seriál o české historii.
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Soukup, Pavel
Osamělý mořeplavec

ZK 5267

1 audiodisk (57 min.) -- MP3 -- Účinkují: Pavel Soukup, Jiří
Schwarz, Jiří Bruder a další – rozhlasové hry
Skutečný příběh mladého němce, dobrodruha a paličatého
studenta Hanse Zitta, který se rozhodl ověřit si školní znalosti v
praxi. Podle brožury si sestrojil malé říční plavidlo a v roce 1929
podnikl osamělou cestu z Evropy do Indie.

Krsek, Martin
ZK 5278
Neznámí hrdinové mluvili i německy
1 audiodisk (4 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák –
literatura faktu
Pohnuté životní osudy Němců, kteří patřili v prvním dvacetiletí
Československé existence k jejím obyvatelům. V mnoha
případech se jednalo o antifašisty.

Skopová, Kamila
ZK 5285
Rok na vsi, aneb, Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba
z 19. století : pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnost
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
zvyky a obyčeje - Česko
Autorka stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, které
bývaly oblíbenou četbou ve venkovských domácnostech.

Pacner, Karel
Kosmonauti na pokraji smrti

ZK 5292/1-2

2 audiodisky (21 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Schwarz –
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literatura faktu
Populárně-naučná kniha přináší skutečné příběhy kosmických
letů, které s různou mírou rizik podstoupili kosmonauti USA a
Sovětského svazu, od druhé poloviny 20. století.

Radinger, Elli H.
ZK 5333
Moudrost vlků : jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Dana Pilařová –
populárně-naučné publikace
Autorka knihy, nejrespektovanější německá odbornice na život
vlků, vypráví napínavé příběhy, které dokládají vlčí smysl pro
hodnoty, jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, trpělivost, pozornost,
zpracování neúspěchů nebo smrti.

Zamarovský, Vojtěch
Dějiny psané Římem

ZK 5334/1-2

2 audiodisky (17 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup –
monografie
Vzestupy a pády, panovníci, války, umění, kultura a každodenní
život Římanů, to je poutavá procházka "Věčným městem" od jeho
vzniku až po dnešní dny.

Upír Krejčí, Václav
Cestopisy

ZK 5337

1 audiodisk (9 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Václav Upír Krejčí –
cestopisy
Václav Upír Krejčí neodolatelně vypráví o svých cestách po světě s
pantomimickou skupinou Mimtrio (Světlana Nálepková, Michal
Nesvadba a Václav Upír Krejčí) . Svým osobitým humorem
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komentuje svá setkání se zajímavými lidmi a přiznává se ke všem
lotrovstvím, kterých se v té době dopustil.

Fuczik, Ondřej
ZK 5367
Hrdinové : největší příběhy české kopané
1 audiodisk (8 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čtou Ivan Trojan, Pavel
Šimčík a další – populárně-naučné publikace
Kniha představuje fotbal jako součást našeho života, rozebírá
osobnostní rysy a činy pozapomenutých, nebo stále živoucích
hrdinů, kteří nezapomenutelně hráli hru jménem fotbal - v různých
dobách, v různých klubech.

Veselý, Josef
ZK 5379
Toulky českou minulostí 1201-1218
1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Závěrečné díly seriálu
pořadů Českého rozhlasu, vysílaného od roku 1995 -- Obsahuje:
Armádní moloch volá: Do zbraně! -- Ticho po pěšině -- Skromné
počátky osvoboditelské mise -- Válka - škola života -- Soukromá
válka má tři vojáky -- Z toho hocha bude jednou něco
znamenitého -- Druhý následník -- Poslední -- "Mírový" císař -Přelom 1917 -- Poslední dnové monarchie -- Kdopak jsou ti Češi?
Lituji, neznám, neslyšel jsem -- Poslušně hlásím, vojín Hašek
Jaroslav z 91. pluku v Č. Budějovicích -- Dobrý voják Hašek. Opilý,
chrabrý, nezvěstný -- Jaroslava Haška cesta na východ a zpátky -První bitva legií československých -- Poslední etapa na cestě ke
svobodě -- Republika rok 1. -- Čtou Ivana Valešová, František
Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek, Jan Kolařík – rozhlasové
seriály
Rozhlasový seriál o české historii.
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Vráz, Enrique Stanko
Napříč rovníkovou Amerikou

ZK 5392/1-2

2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- cestopisy
Zkrácené vydání cestopisu slavného českého spisovatele a sběratele
19. stol. E. S. Vráze. Autor knihy podnikl svou výpravu koncem 19.
století na trase z Venezuely proti proudu Orinoka až do Peru.

Růžička, František
ZK 5399
Fragmenty israelské : pouť do Svaté země - březen 1994 - v
reportáži Pouť do Israele
1 audiodisk (13 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- cestopisy
Stručné vyprávění poznatků jednoho z poutníků, kteří se vydali na
pouť do Svaté země.

Adamson, Joy
Příběh lvice Elsy

ZK 5405

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- chování
živočichů
Příběh lvice Elsy, odchované v zajetí a vrácené do divočiny.
Adamsonovi zasvětili svůj život práci s divokými zvířaty v africké
rezervaci. Elsy se ujali krátce po narození a vychovali ji tak, aby u ní
zachovali všechny přirozené instinkty.

Lee, Joe
Dante pro začátečníky

ZK 5407

1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -populárně-naučné publikace
Dante pro začátečníky je kniha s vtipem, která na úvod seznámí
čtenáře se životem Danta a jeho dobou. Poté se čtenář vydá na pouť
Božskou komedií. Peklem a Očistcem ho bude doprovázet básník
Vergilius a Rájem dívka Beatrice.
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Jičínský, Vilém
ZK 5414
Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893
1 audiodisk (4 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Marek Cisovský – cestopisy
Vyprávění o cestě, kterou na konci 19. století podnikl autor (přední
český báňský odborník) z Ostravy do Spojených států. Při svém
putování navštívil nejen velkoměsta na východním pobřeží USA, ale i
Niagarské vodopády či Kanadu.

Gregor, Miloš
ZK 5448
Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martin Sláma -- populárněnaučné publikace
Publikace věnovaná fake news, propagandě, dezinformacím ve světě
sociálních sítí a sociálních bublin.

Kukal, Zdeněk
ZK 5472
Záhada bermudského trojúhelníku : fantazie a skutečnost
1 audiodisk (8 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jana Scheubová -populárně-naučné publikace
Autor na základě mnoha shromážděných podkladů vysvětluje, kde a
jak záhada bermudského trojúhelníku vzniká a co je její skutečnou
podstatou.

Messner, Reinhold
Pád nebes

ZK 5492

1 audiodisk (8 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -- literatura
faktu
Krása i smrt na Matterhornu. Reinhold Messner se ve své knize
zabývá mýty a dějinami spojenými s touto nevyzpytatelnou horou, ale
zároveň vypráví hluboce lidský příběh o ctižádosti, horolezeckém
štěstí, strachu a odpovědnosti.
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Větvička, Václav
Pod dubem, za dubem

ZK 5501/1-2

2 audiodisky (15 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Bohdana Majerová –
fejetony
Fejetony o přírodě a rostlinách oblíbeného botanika a popularizátora
vědy.

Dirk, Ivana
Putování za dalekým snem

ZK 5518/1-2

2 audiodisky (22 hod., 28 min.) MP3 -- Načetla Lenka Andelová –
cestopisné prózy
Cestopisný román popisuje jeden pestrý životní osud - od idylického
dětství na venkově přes milostná trápení až po vzrušující a riskantní
cestovatelská dobrodružství.

Daněk, Milan
ZK 5545
Ti, kteří utíkají pěšky : [Tarahumarové a poselství bílého koně]
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- cestopisy
Cestopis, který čtenáře zavede do mexických Měděných kaňonů,
kronika jednoho běžeckého závodu i odhalení pravdy o zázračných
běžcích kmene Tarahumara, které proslavila kniha Zrozeni k běhu.

Harari, Yuval N.
Sapiens : stručné dějiny lidstva

ZK 5584/1-2

2 audiodisky (15 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček -- eseje
Populárně-naučná kniha věnovaná zlomovým událostem a procesům
ve vývoji druhu Homo sapiens od jeho vzniku až po současnost.

Lévi-Strauss, Claude
Smutné tropy

ZK 5591

1 audiodisk (21 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- cestopisy
Cestopisné vyprávění předního francouzského etnografa a filozofa o
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životě indiánských kmenů Jižní Ameriky.

Benson, Paul
Media : sdělovací prostředky

ZK 5615

1 audiodisk (1 hod., 50 min.) MP3 -- učebnice
Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: o médiích, tisk,
obsah, lidé kolem tisku, výroba, fotografie, rozhlas, televize atd.

Benson, Paul
Politika = Politics

ZK 5616

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Politické systémy -Politika -- Vláda -- Politika v demokracii -- Politické fylozofie a jejich
zastánci -- Česká historie -- Současné politické strany -- učebnice
Učební text angličtiny

Benson, Paul
Arts = Umění

ZK 5617

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Obsahuje: Arts -- Musical
instruments -- Musicians -- Singing -- Famous operas, ballets, and
compositions -- Dance -- Theater -- All you want to know about opera - Films -- A movie that will knock your socks off -- Painting -Museums -- Exhibition -- Style -- Parts of a building -- učebnice
Učební text angličtiny Arts obsahuje tématické okruhy: umělecké
obory, hudební nástroje, hudebníci, zpěv, slavné opery, balety,
skladby, tanec atd.

Benson, Paul
Money = Peníze

ZK 5618

1 audiodisk (1 hod., 49 min.) MP3 -- Obsahuje: Basic expressions
that you'Il often hear -- Where is the money -- Your personal finances
-- How to protect it -- Salary -- Who's who in the bank -- In the bank -Can I change my money? -- Cash advance -- Bank transactions -Borrowing and lending money -- What do banks offer -- I'd like to
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open an accont -- Getting money wired -- A deposit -- A loan -- A bad
check -- Information on bank accounts -- Business accounts -- The
logistics of opening an account -- Using the account -- Services
attached to the -- učebnice
Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: základní obraty,
které často uslyšíte, kde jsou peníze, vaše finance, jak je chránit,
plat, kdo je kdo v bance atd.

Benson, Paul
Post Office = Pošta

ZK 5619

1 audiodisk (54 min.) MP3 -- Obsahuje: What is sent -- How to send
something -- Money -- Mail -- Making a phone call -- Sending a fax -- At
the post office -- Cash, check, or money order -- Problems with
Packages -- učebnice
Učební text angličtiny Post Office obsahuje tématické okruhy: co se
posílá, jak něco poslat, peníze, zásilky, telefonování, na poště,
problémy s balíkem atd.

Schwiening, Miriam
Telephone = Telefonování

ZK 5620

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) MP3 -- Obsahuje: Calling home -- Calling
to work -- Troubles with understanding -- Spelling -- Numbers -Arragements -- Making a phone call -- Getting through -- Apologies,
excuses -- Phone activities -- About fax -- Business phoning, wrong
number -- učebnice
Učební text angličtiny obsahuje tématické okruhy: telefonování
domů, do práce, je špatně rozumět, hláskování, čísla, jak se dovolat,
omluvy atd.

Benson, Paul
Travel = Cestování

ZK 5621

1 audiodisk (1 hod., 52 min.) MP3 -- Obsahuje: Going on a trip -Vacation plans -- Bus, train -- Information Office -- Public
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Transportation -- Car, taxi, plane -- Border Crossing -- Luggage -Places to stay -- At a hotel -- Sightseeing -- Asking the way -- Losing
something -- Going through customs -- Transpport that makes sense - A four star hotel -- Where am I going? – učebnice
Učební text angličtiny Travel obsahuje tématické okruhy: jedeme na
cestu, plány na dovolenou, autobus, informační kancelář, městská
doprava, auto, taxík, letadlo atd.

Benson, Paul
Office = Kancelář

ZK 5622

1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Obsahuje: Office equipment -Paper supplies -- Office activities -- Order in the office -- How to get in
Touch -- Cards to success -- A stop at the copy shop -- General
computer terms -- Business people -- Basic business – učebnice
Učební text angličtiny Office obsahuje tématické okruhy: kancelářské
vybavení, potřeby z papíru, činnost v kanceláři, o počítači, lidé v
podnikání, základní obchodní pojmy.

Benson, Paul
ZK 5623
Tell me about yourself = Povídej o sobě
1 audiodisk (2 hod., 6 min.) MP3 -- Obsahuje: Seznamte se s
několika lidmi -- Jak se představit -- Pozdravy -- Prezentace firmy -Pohovor -- Všeobecné tituly -- Podnikání -- Státní správa -- Aristokracie
-- Lékařské odvětví -- Kultura -- Fyzicky náročná povolání -- Různá
povolání -- Lidé na okraji -- učebnice
Učební text angličtiny Tell me About Yourself obsahuje tématické
okruhy: představování, pozdravy, prezentace firmy, pohovor,
podnikání, státní správa, různá povolání atd.

Benson, Paul
Instructions = Instrukce : slovesa

ZK 5624

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Motion and position -Senses -- Body -- Mind and thought -- Ownership -- Making copies --
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Relax! It's just a fax -- Friend or foe -- Rice in a boiling bag -- učebnice
Učební text angličtiny Instructions obsahuje tématické okruhy: pohyb
a poloha, smysly, tělo, myšlení, vlastnictví atd.

Žáček, Jan
ZK 5639
Staroměstský orloj : skutečnosti a legendy
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -monografie
Podrobné dějiny a popis Staroměstského orloje a legendy s ním
spojené.

Negroni, Christine
Letecké katastrofy

ZK 5683

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Apolena Veldová, Martin
Preiss – literatura faktu
Po stopách největších leteckých katastrof se zkušenou žurnalistkou,
která se specializuje na letectví leteckou dopravu.

Vejmola, Tomáš
ZK 5689
Tomík na cestách : Tuktukem z Bangkoku až domů
1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -cestopisné příběhy
Neohrožený dobrodruh, milovník sýrů a tuktuků Tomáš Vejmola alias
Tomík vypráví o své bláznivé cestě z Bangkoku až domů na Moravu.

Jepsen, Alfred
ZK 5706
Královská tažení ve starém Orientu : prameny k dějinám
starověké Palestiny
1 audiodisk (15 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová -populárně-naučné publikace
Dějiny Palestiny a státních útvarů na jejím území v časovém rozmezí
přibližně od roku 2000 př.n.l. do roku 500 př.n.l.
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Navara, Luděk
Příběhy železné opony

ZK 5718

1 audiodisk (12 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Bára Štěpánová, Jiří
Hromada, Pavel Soukup – literatura faktu
Osudy jednotlivých lidí i rodin, jejichž život ovlivnila "železná opona.

Palán, Aleš
ZK 5740
Raději zešílet v divočině : setkání s šumavskými samotáři
1 audiodisk (7 hod., 2 min.) MP3 -- Čtou: Norbert Lichý, Jana
Stryková, David Novotný a další – rozhovory
Rozhovory s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled
do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme.

Orth, Stephan
ZK 5811
Couchsurfing v Rusku, aneb, Jak jsem málem začal rozumět
Putinovi
1 audiodisk (9 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Kupka -- cestopisy
Německý novinář v knize popisuje zážitky ze svého desetitýdenního
putování po Rusku.

Janků-Sandtnerová, Marie
ZK 5824/1-2
Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů
2 audiodisky (34 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková –
kuchařské recepty
Vydání snad nejslavnější kuchařky, která poprvé vyšla v roce 1924 a
od té doby se dočkala 27 reedicí.

Horn, Mike
Antarktida : můj životní sen

ZK 5844

1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček –
cestopisné příběhy
Srthující cestopis napříč nepřístupným terénem Antarktidy. 5 100
kilometrů za 57 dní přes jižní pól, úplně sám bez jakékoli pomoci - to
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je cesta, kterou autor vymyslel a uskutečnil na počest své zemřelé
ženy Cathy.

Seydewitz, Ruth
Darovaný Herkules

ZK 5853

1 audiodisk (7 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -populárně-naučné publikace
Autoři zajímavě vyprávějí o pohnutých osudech některých obrazů
Drážďanské galerie, poznamenaných událostmi třicetileté a
sedmileté války, revolučními boji v r. 1849 a zejména druhou
světovou válkou. Hovoří o RaffaelověSixtinské madoně, o Rubensově
Stařeně s ohřívadlem, o obrazech Canalettových, Giordanových aj.

Skopová, Kamila
ZK 5867
Rok na vsi, aneb, Kalendářové vyprávění Dorotky a Jakuba z
19. století : pranostiky, recepty, návody, lidová slovesnost
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková –
kuchařské recepty
Autorka stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, které
bývaly oblíbenou četbou ve venkovských domácnostech.

Wohlleben, Peter
Moudrost lesa

ZK 5890

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- populárněnaučné publikace
Procházka lesem s nejproslulejším německým hajným nám ukazuje,
že křehký ekosystém lesa, v němž spolu rostliny komunikují a
navzájem si pomáhají, můžeme chránit i my.

Gawliczková, Dominika
Dominika na cestě Jižní Amerikou

ZK 5897

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Anita Krausová -- cestopisy
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Cestopisné vyprávění mladé, metr a půl vysoké Dominiky, která se
sama vydává na malé motorce napříč Jižní Amerikou.

Vašíček, Arnošt
Setkání s tajemnem

ZK 5920

1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Tomáš Jirman -- populárněnaučné publikace
Autor - známý záhadolog - v knize shromáždil svědectví lidí o setkání
s přízraky, podivnými úkazy, neznámými silami a nadpřirozenými
jevy.

