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Kovář, Karel     ZK 5391  

Ovšem  
1 audiodisk (3 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Karel Kovář – 

autobiografické vzpomínky 

Ze života za kamerou, bez filtrů, bez scénáře, o všem. Ve 

sbírce osobních příběhů a básní sdílí Karel Kovář cestu 

obyčejného kluka z malého města, jehož život se během 

pár let otočil doslova vzhůru nohama.  

 

Vráz, Enrique Stanko   ZK 5392/1-2  

Napříč rovníkovou Amerikou  

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.  

 

Křižan, Jiří      ZK 5393  

Stín  

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čtou Josef Somr, 

Pavel Batěk – české novely 

Sugestivní příběh osiřelého chlapce vychovávaného 

bezmála starosvětsky dědečkem, prostříhávaný 

historkami z náhradní vojenské služby u Pomocných 

technických praporů, dává téměř fyzicky pocítit, jaké to je 

vyrůstat jako politickou zvůlí ocejchovaný třídní nepřítel. V 

roce 1990 se kniha stala předlohou k filmu Tichá bolest.  



Karika, Jozef     ZK 5394  

Trhlina  
1 audiodisk (4 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža, 

Norbert Lichý, David Viktora – horory (romány) 

Záhadný thriller o tajemném slovenském pohoří Tribeč, 

nedaleko Nitry, odkud se nemusíte vrátit. Kdo se přece jen 

vrátil, ten o svých zážitcích odmítá mluvit.  

  

Mühlfeit, Jan     ZK 5395  

Odemykání dětského potenciálu: každé dítě je 

originál  
1 audiodisk (7 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc, 

Apolena Veldová – psychologie dítěte 

Knížka uznávaného kouče Jana Mühlfeita a lektorky Katky 

Novotné, vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají, 

jak je můžete z pozice rodičů podpořit v rozvíjení jejich 

silných stránek, v životě, ve studiu a později i v práci.  

  

Štifter, Jan      ZK 5396  

Sběratel sněhu  

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna, 

Jiří Schwarz, Jakub Saic – české romány 

Tři časové linie, tři generace a tři různé osudy se prolínají v 

jeden strhující příběh, v němž se vrací lidé z dávných dob, 

protože minulost zůstala nedořešená.  

 

Honeyman, Gail     ZK 5397/1-2 

Eleanor se má vážně skvěle  
2 audiodisky (12 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková 

-- anglické romány  

Vtipný a dojemný román o složitém vnitřním světě 

introvertní hrdinky-podivínky.  



 

Ruiz Zafón, Carlos    ZK 5398/1-2  

Stín větru  

2 audiodisky (20 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil -- 

španělské romány  

Volná trilogie Pohřebiště zapomenutých knih. První 

romantický příběh s prvky gotického románu o pátrání po 

tajemném autorovi staré knihy se odehrává v Barceloně na 

počátku 20. století a svým dějem zasahuje i do minulosti.  

  

 

 

 

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.  

  

 

 

 

 

Ryan, Cornelius     ZK 5400  

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

literatura faktu  

Kniha popisuje okolnosti a události konce války a dobývání 

Berlína.  

 



Leskov, Nikolaj Semenovič  ZK 5401  

Kejklíř Pantalon  

1 audiodisk (2 hod., 8 min.) MP3 -- Obsahuje: Kejklíř 

Pantalon -- Hora -- Čte Jan Šťastný, Karel Pospíšil, Bořivoj 

Navrátil a další – rozhlasové pořady 

Dvě novely o životě v Egyptě na počátku křesťanství. 

Rozverné vyprávění o poustevníkovi Pantalonovi, který se 

nakonec stal kejklířem, vzniklo originálním zpracováním 

příběhu, který autor našel ve středověké sbírce 

byzantských legend a mravoučných historií.  

 

Poe, Edgar Allan    ZK 5402  

Příběhy Artura Gordona Pyma  
1 audiodisk (3 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

rozhlasové pořady 

Kniha popisuje uvěřitelná i neuvěřitelná dobrodružství 

mladíka z Nantucketu. Vypráví o plavbě do jižních moří 

americké brigy Grampus, jejíž posádka zažila vzpouru, 

ztroskotání, masakr a další neuvěřitelná dobrodružství a 

objevy.  

  

Gogol‘, Nikolaj Vasil‘jevič  ZK 5403  

Portrét  
1 audiodisk (2 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Boris Rösner -- 

rozhlasové pořady  

Dvoudílná novela líčí tragický osud nadaného malíře, který 

v touze po penězích a úspěchu obětuje svůj talent 

pochybnému vkusu bohatých zákazníků a stane se 

módním malířem. Ve druhé části je vylíčena podivná 

historie obrazu lichváře, jehož koupě se stala malířovi 

osudnou.  

 



Chisholm, A. M.     ZK 5404  

Žlutý kůň, aneb, Příhody ze zlatokopeckého tábora  
1 audiodisk (2 hod., 27 min.) MP3 -- Obsahuje: Jak se 

vzdělávat v písmu -- Jak se adoptuje otec --  Jak se slušně 

pobavit --  Jak se ženit a nebo taky ne --   Jak se nesmí 

žertovat s ženami. -- Čte Miloš Kopecký, Rudolf Deyl a další 

-- rozhlasové pořady  

Příběhy z amerického Západu z doby zlatokopecké 

horečky.  

  

 

 

Adamson, Joy     ZK 5405  

Příběh lvice Elsy  
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.  

 

 

 

Penzešová, Alena    ZK 5406  

Vyčůránci. Magický křeček  
1 audiodisk (1 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První z příběhů o nezbedných dvojčatech Michalovi a 

Jakubovi z pera současné slovenské autorky poezie i prózy 

pro děti.  

 



Lee, Joe      ZK 5407  

Dante pro začátečníky  
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.  

 

 

Procházková, Lenka   ZK 5408  

Slunce v úplňku: příběh Jana Palacha  

1 audiodisk (10 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- biografické romány  

Román o osobnosti studenta Jana Palacha, který se stal 

symbolem českého odporu proti invazi vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu 1968, z historicko-politického pohledu 

detailně líčí události i atmosféru ve společnosti až do 

ledna 1969.  

 

 

Obama, Michelle    ZK 5409/1-2  

Můj příběh  

2 audiodisky (20 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- autobiografie  

Bývalá první dáma USA, manželka prvního afroamerického 

prezidenta Baracka Obamy, vzpomíná na dětství v 

Chicagu, studium na prestižních univerzitách, právnickou 

kariéru a především na rodinný i pracovní život po boku 

budoucího prezidenta.  

  



Albright, Madeleine Korbel   ZK 5410  

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

-- úvahy  

Kniha přibližuje historický vývoj a různé podoby fašismu. Je 

výzvou k pochopení vážnosti situace, jež je nezbytné k 

tomu, abychom se vyhnuli opakování tragických chyb 

minulosti.  

 

McGregor, Jon     ZK 5411  

Rezervoár č. 13  
1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -

- psychologické romány  

Pozoruhodný psychologický román o komunitě lidí z 

anglické vesnice Gladstone, poblíž národního parku Peack 

District, kde se na Silvestra ztratí nezletilá dívka. Uběhne 

spousta let, než se jisté stopy po zmizelé dívce přeci jen 

objeví, ale kdo ví, zda budou stačit k jejímu nalezení.  

 

Pohádkovník      ZK 5412 

Pohádkovník, aneb, Herci čtou své oblíbené pohádky 
1 audiodisk (5 hod., 4 min.) MP3 -- Obsahuje: Povídání o 

pejskovi a kočičce / Josef Čapek -- Pipi Dlouhá punčocha / 

Astrid Lindgrenová -- Děvčátko se sirkami / Hans Christian 

Andersen -- Slavík a růže / Oscar Wilde -- Broučci / Jan 

Karafiát -- O princezně Jasněnce a ševci, který létal / Jan 

Drda -- Petr Pan / James M. Barrie -- Jak byla vosa 

Marcelka ráda, že je / Michal Čunderle Fimfárum / Jan 

Werich. -- Čtou Geislerová Aňa, Suchý Jiří z Tábora, 

Poláková Barbora, Patrik Děrgel, Václav Jílek, Jakub 

Prachař – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádky  



 

Jedlička, Ivan Milan    ZK 5413  

Slavné české kriminální příběhy  
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) MP3 -- Čtou Norbert Lichý, 

Pavla Gajdošíková – kriminální příběhy 

Deset kriminálních povídek podle skutečných případů, 

které vzrušily československou veřejnost v 70. a 80. letech 

20. století.  

 

 

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.  

 

 

 

Formáčková, Marie    ZK 5415  

Xaver  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Robert Jašków -- 

autobiografické vzpomínky  

Luboš Xaver Veselý, moderátor nejen na rádiu Frekvence 

1, ale i v jiných pořadech a v poslední době i v internetové 

televizi XTV, se sešel s mnoha osobnostmi, o kterých nám 

vypráví svým vlastním, podmanivým, způsobem.  

  



Krajčo Babinská, Karin    ZK 5416  

Za sny  
1 audiodisk (4 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Richard Krajčo – 

české romány 

O cestě za sny s autorkou úspěšného blogu Kecy, kecy, 

kecičky. Jde o příběh Maxe a Marly. Muže, kterého vlastní 

způsob života dohnal na samé dno, a ženy překypující 

energií a radostí ze života, ale ukrývající osudové 

tajemství.  

 

 

Thomas, Matthew     ZK 5417/1-3  

My nejsme my  
3 audiodisky (25 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

americké romány  

Sugestivní příběh odehrávající se v New Yorku od 50. let 

minulého století do současnosti. Román zobrazuje 

prostřednictvím životního příběhu mladé ženy Eileen střet 

ideálů s realitou a s rozvratem, který do života vnese 

závažná nemoc.  

 

 

Berry, Steve      ZK 5418/1-2  

Templářské dědictví  
2 audiodisky (19 hod., 26 min.) MP3 -- Čte František 

Dočkal – thrillery 

Dobrodružný román odehrávající se částečně ve 

středověku a v současnosti. Vdova po historikovi, jenž byl 

předním odborníkem na řád templářů, se pokouší přijít na 

kloub zašifrovanému tajemství.  

 



Šulcová, Marie     ZK 5419/1-3  

Brána věčnosti  
3 audiodisky (27 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

biografie  

Poslední část životopisného cyklu o životě a díle bratří 

Čapků zachycuje období od roku 1930 až do smrti Karla 

Čapka v roce 1938.  

  

  

Walliams, David    ZK 5420  

Táta za všechny prachy  
1 audiodisk (5 hod.) MP3 -- Čte Jiří Lábus – humoristické 

příběhy 

Humorný i dojemný příběh o bývalém automobilovém 

závodníkovi, který se, aby uživil sebe a svého syna, zaplete 

s mafií.  

 

Nilsson, Frida     ZK 5421  

Ve škole se dějou věci!  
1 audiodisk (3 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Začátek školního roku je na spadnutí a jakmile sedmiletá 

Hedvika nastoupí do školy, začnou se dít věci.  

 

 Fields, Helen     ZK 5422/1-2  

Dokonalé stopy  
2 audiodisky (14 hod., 28  min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný -- 

detektivní romány  

Dvojice detektivů se potýká s vrahem, jehož specialitou je 

dokonalé zametení stop a matení vyšetřovatelů.  

 



Greene, Graham      ZK 5423  

Revolver na prodej  
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

anglické romány  

Osudy námezdního vraha, který na objednávku 

zbrojařského magnáta zastřelí socialistického ministra. Při 

pronásledování pochopí, čeho byl nástrojem a obrací zbraň 

proti těm, kterým sloužil.  

 

 

 

Willis, Connie      ZK 5424/1-2  

Slyším tě všude : dobře si rozmysli, co si  
2 audiodisky (21 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- vědecko-fantastické romány  

Svižně napsaný sci-fi román s detektivní zápletkou a 

humornými prvky se odehrává v blízké budoucnosti, kdy 

bude možné podstoupit operativní zákrok, který propojí 

partnery tak, aby vnímali pocity a myšlenky druhého.  

  

 

 

 

Greenwood, Kerry     ZK 5425  

Kokain Blues : slečna Fisherová vyšetřuje  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová – 

detektivní romány 

Dvacátá léta v Melbourne v Austrálii. Do města se vrací 

žena, která otřese smetánkou i podsvětím. Neodolatelná 

detektivka Phryne Fisherová, s koktejlem v ruce a 

talentem na řešení malérů se nezastaví před ničím.  

  



Frýbová, Zdena    ZK 5426/1-3  

Z neznámých důvodů  
3 audiodisky (31 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – české romány 

Psychologický román vypráví životní příběh krásné a 

nadané vědecké pracovnice, jejíž závratná kariéra je 

protipólem komplikovaného osobního života.  

 

 

Štroblová, Jana     ZK 5427  

Rok sem, rok tam : vzpomínky  
1 audiodisk (7 hod., 30 min) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

autobiografické vzpomínky 

Autobiografický záznam "malých osobních dějin" básnířky, 

překladatelky a autorky knížek pro děti Jany Štroblové.  

 

Gaiman, Neil    ZK 5428/1-2  

Nikdykde  
2 audiodisky (14 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

fantasy romány  

Fantasy román se odehrává v bizarním světě Podlondýna, 

kde žijí krvelační vrahové, nestvůry, andělé a dívka Dvířka.  

 

 

Thomas, Rhys     ZK 5429 

Neuvěřitelná hrdinství Sama Hollowaye  
1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jan Meduna -- 

psychologické romány  

Neobyčejný román velšského autora o hrdinovi všedních 

dní, který se musí vyrovnat se svou minulostí, aby mohl 

konečně najít štěstí.  



  

Mankell, Henning    ZK 5430/1-2  

Firewall  
2 audiodisky (20 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Vyorálek -- 

detektivní romány  

Osmá kniha volné detektivní série, ve které se inspektor 

Wallander zabývá spojením kriminálních činů s 

digitalizovaným světem.  

 

 

 

May, Peter      ZK 5431/1-2  

Ochráním tě  
2 audiodisky (14 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Dvořák, 

Lenka Zbranková – detektivní romány 

Nespoutaná a drsná krása ostrova Lewis se v novém 

detektivní románu prolíná s oslnivým světem pařížské 

módy.  

 

 

 

 

Adams, Taylor     ZK 5432 

Na dostřel  
1 audiodisk (11 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 

thrillery (romány) 

Mladí manželé James a Elle projíždějí Mohavskou pouští 

vstříc novému životu. Uvíznou uprostřed pustiny, bez vody, 

mobilního signálu a jakékoli šance na záchranu. K tomu je 

z více než kilometrové vzdálenosti drží na mušce 

chladnokrevný a děsivě přesný odstřelovač.  



Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 5433  

Lovci : superhrdinský akční román  
1 audiodisk (7 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža – 

fantasy romány 

Akční superhrdinský sci-fi román v rytmu splatterpunku se 

odehrává v Praze roku 2050, kde se každý padouch touží 

stát superpadouchem. Jediný, kdo se jim dokáže postavit, 

je skupina federálních policistů z Organizace pro boj s 

vylepšenými teroristy.  

 

 

 

Švandrlík, Miloslav    ZK 5434  

Černí baroni, aneb, Válčili jsme za Čepičky  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika – 

humoristické romány 

Jeden z nejoblíbenějších humoristických románů líčí 

atmosféru vojenské služby u PTP v 50.letech.  

 

 

 

 

Greene, Graham     ZK 5435  

Konec dobrodružství : román  
1 audiodisk (7 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Milan Mach -- 

anglické romány  

Psychologický román, jehož námětem je retrospektivní 

pohled hlavního hrdiny na jeho ukončený milostný vztah k 

provdané ženě, který změnil základní životní postoje 

hlavních hrdinů.  

 



Adler, Elizabeth     ZK 5436/1-2 

V zajetí dědictví  
2 audiodisky (17 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

americké romány  

Na neznámého dědice čeká pohádkové bohatství, ale musí 

prokázat, že je potomkem tajemné ženy. V úvahu přichází 

pět osob z různých společenských kruhů.  

 

 

 

 

Zweig, Stefan     ZK 5437/1-2  

Balzac  
2 audiodisky (17 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

biografické romány  

Poslední Zweigovo dílo, které patří k nejlepším 

románovým biografiím 20. století. Ač dílo nebylo 

dokončeno, kreslí mohutný obraz Balzacova života, 

opravdového románu, jenž strhuje dynamikou dějů a 

nečekanými zvraty v osudech člověka i tvůrce.  

 

 

 

 

Cinger, František     ZK 5438  

To byl Arnošt Lustig  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

Vydáno: Vzpomínková kniha je hold spisovateli světového 

jména a významu, který vlastní literární i filmovou tvorbu 

zasvětil obětem holocaustu.  

 



Cílek, Václav    ZK 5439/1-2  

Poutník časem chaosu : rozhovor s Janem Dražanem  
2 audiodisky (15 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Hyhlík Jan – 

rozhovory 

V otevřeném rozhovoru vypráví známý geolog a esejista 

Václav Cílek poutavě, moudře, s nadhledem i humorem o 

věcech, kterými se léta zabývá. Podíváme se, kam se ubírá 

moderní společnost i jaký vliv na ni mají nové technologie.  

 

 

 

Olovrant, Svetozár    ZK 5440 

Juraj Jánošík proti Dračímu řádu  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Ladislav Hampl -- 

fantasy romány  

Zábavná steampunková alternativní verze slovenských 

dějin se odehrává v období národního hrdiny Juraje 

Jánošíka, který to tentokrát vzal za trochu jiný konec.  

  

 


