
Únor 2020 

 

Schweblin, Samanta     ZK 5441  

Mimo dosah  
1 audiodisk (3 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Dana Černá – 

španělské novely 

Postmoderní hypnotická novela, odehrávající se na 

argentinském venkově, tematizuje hledání bodu zlomu, 

jediného okamžiku, kdy jsme jedním banálním krokem 

odbočili ze své cesty a řítíme se k nevyhnutelné katastrofě.  

 

Fowles, John      ZK 5442  

Sběratel  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl, 

Lucie Pernetová – psychologické romány 

Napínavý román, jehož hlavní postavou je psychopatický 

sběratel motýlů, který ve svém domě vězní krásnou a 

nadanou studentku malířství.  

 

Nesbø, Jo       ZK 5443  

Nemesis : Harry Hole #4  
1 audiodisk (4 hod., 56 min.) MP3 -- Hrají: Igor Bareš 

(detektiv Harry Hole), Magdaléna Borová, Oldřich Kaiser, 

Kamil Halbich, Tatiana Vilhelmová, David Matásek, Oldřich 

Vlach, Lenka Vlasáková, Jan Vondráček, Dana Batulková a 

další – rozhlasové hry 

Čtvrtá kniha série případů Harryho Holea. Tentokrát jde o 

naprosto chladnokrevně vykalkulovanou bankovní loupež, 

ve které přijde o život bankovní úřednice.  

  



 

 

 

Riggs, Ransom      ZK 5444 

Povídky podivných  
1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čtou Viktor Dvořák, 

Jan Vlasák, Daniel Bambas a další – fantasy příběhy 

Povídky vyprávějí příběhy neobyčejných lidí, kteří žili ještě 

dříve, než vznikl známý Sirotčinec slečny Peregrinové.  

  

 

 

Pospíšil, Ivo       ZK 5445  

Příliš pozdě zemřít mladý  
1 audiodisk (8 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Renata Rychlá -- 

autobiografie  

Osobní vzpomínky Ivo Pospíšila, baskytaristy a člena 

mnoha domácích rokových kapel, mj. skupiny Garáž, 

působících převážně v nelehkých dobách tzv. normalizace 

v 70. a 80. letech 20. století.  

 

 

King, Stephen     ZK 5446/1-2  

Řbitov zviřátek  
2 audiodisky (18 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich, 

Klára Suchá, Jan Vlasák – horory (romány) 

Horor, sugestivně líčící předem prohraný zápas člověka se 

zhmotnělým zlem.  

  

 



O'Neill, Robert      ZK 5447  

Specialista : ve znamení trojzubce - můj život s Navy 

SEALs  
1 audiodisk (13 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Marek Holý – 

autobiografie 

Strhující memoáry, psané místy až s brutální upřímností a 

doprovázené osobitým černočerným humorem, vás 

zavedou nejen do první frontové linie či týlu nepřítele, ale 

seznámíte se i s životní filosofií a tím, co Roberta O'Neilla, 

bývalého člena Navy SEALs, formovalo jako člověka.  

 

 

 

Gregor, Miloš      ZK 5448  

Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a 

manipulacích!!!  
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martin Sláma -- 

populárně-naučné publikace  

Publikace věnovaná fake news, propagandě, 

dezinformacím ve světě sociálních sítí a sociálních bublin.  

  

  

 

Červenková, Renata    ZK 5449  

Labyrint pohybu  
1 audiodisk (8 hod., 36 min.) MP3 -- Čtou Vasil Fridrich, 

Romana Růžičková – rozhovory 

V knižním rozhovoru profesor Pavel Kolář, renomovaný 

fyzioterapeut, vysvětluje základní principy lidského pohybu 

a jeho vývoje a odhaluje překvapivé souvislosti.  

  

  



Ivanov, Miroslav    ZK 5450/1-2  

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

Martin Zahálka – literatura faktu 

Rekonstrukce procesu s Miladou Horákovou je děsivým 

svědectvím o politických procesech a atmosféře 50. let 20. 

století.  

 

 

Třeštíková, Radka    ZK 5451  

Osm  
1 audiodisk (12 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- 

detektivní romány  

Psychologický román s detektivní zápletkou je příběhem 

mladé ženy, která se probírá z kómatu a trpí výpadkem 

krátkodobé paměti.  

 

 

Smith, Wilbur A.     ZK 5452/1-2  

Zlatokopové  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

dobrodružné romány  

Dobrodružný román z prostředí jihoafrických zlatých dolů 

ve druhé polovině 20. století.  

  

 

Bryndza, Robert     ZK 5453/1-2  

Chladnokrevně : další případ Eriky Fosterové  
2 audiodisky (13 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -

- detektivní romány  

Pátý případ šéfinspektorky Eriky Fosterové, která společně 

s kolegy opět řeší složitý případ brutální vraždy.  

 



Pánek, Josef     ZK 5454  

Láska v době globálních klimatických změn  
1 audiodisk (5 hod., 7 min.) MP3 -- Čte David Novotný – 

české novely 

Novela, ve které se autor zamýšlí nad problémy 

současného globalizovaného světa.  

 

 

 

Janáč, Marek     ZK 5455  

Srpen 1968 : 10 hodin komentovaných originálních 

nahrávek  
1 audiodisk (10 hod., 47 min.) MP3 -- Průvodní slovo 

Marek Janáč, Oldřich Tůma – rozhovory 

Nejrozsáhlejší projekt představující archivní zvukové 

nahrávky z let 1968 a 1969 dává možnost pochopit 

pražské jaro 1968 v souvislostech, a poslechnout si přes 

dvě stovky originálních záznamů událostí (např. záznam 

rozhovoru s popáleným Janem Palachem či přímý přenos 

vítězného utkání ČSSR-SSSR, které vyhnalo tisíce 

jásajících lidí do ulic).  

  

 

 

Bakkeid, Heine T.    ZK 5456  

Až mi zítra budeš chybět : detektivka  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 

thrillery (romány) 

Norský detektivní thriller s bývalým policejním 

důstojníkem Thorkildem Askem, v němž nechybí záhady 

ani křivdy z minulosti, nás zavádí na opuštěný ostrov s 

majákem, kde se hledá tělo utopeného muže.  

  



 

Mornštajnová, Alena     ZK 5457  

Tiché roky  
1 audiodisk (10 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Klára Suchá, 

Miroslav Hanuš – české romány 

Román je psychologickou úvahou nad složitostí rodinných 

vztahů, jejichž komplikace tkví hlavně ve vzájemném 

nedorozumění a odcizení.  

  

 

 

 

Morris, Heather      ZK 5458  

Tatér z Osvětimi  
1 audiodisk (7 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Martin Siničák -- 

biografické romány  

Román o smrti, lásce i přátelství za zdmi koncentračního 

tábora byl sepsán podle skutečného příběhu, jenž souvisí s 

jedním z nejznámějších symbolů holocaustu - čísly, která 

měli vězňové vytetována na předloktí.  

 

 

 

 

Jonasson, Jonas      ZK 5459  

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět  
1 audiodisk (11 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -

- humoristické romány  

Svéhlavý stařík Alan Karlsson je opět na scéně, a s ním i 

všichni současní vůdci - Donald Trump, Angela Merkelová, 

Vladimir Putin i Kim Čong-un.  

 



Leitner, Thea      ZK 5460  

Muži ve stínu  
1 audiodisk (10 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – biografie 

Čtyři světově proslulé ženy a v jejich stínu šest mužů. Kniha 

je věnována třem manželům Marie Stuartovny, manželu 

Kateřiny Veliké, choti Marie Terezie a manželu královny 

Viktorie.  

  

 

 

 

Slimáková, Margit    ZK 5461  

Velmi osobní kniha o zdraví  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Jana Mařasová, 

Petr Gelnar –  

Nejvlivnější česká dietoložka prezentuje své třicetileté 

zkušenosti a výsledky vědeckého bádání z oblasti výživy a 

péče o zdraví.  

  

 

 

 

 

Kožík, František     ZK 5462/1-2  

Největší z pierotů  
2 audiodisky (15 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Hana Mašková -

- biografické romány  

Rozsáhlý román o životní a umělecké dráze nedostižného 

mistra pantomimy Jana Kašpara Debureaua, který byl po 

matce českého původu.  

 



Olbracht, Ivan      ZK 5463  

Nikola Šuhaj loupežník  
1 audiodisk (8 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

biografické romány  

Baladický příběh ze Zakarpatské Ukrajiny v době těsně po 

1. světové válce vypráví o slavném zbojníkovi, společenské 

vzpouře, lásce a zradě.  

 

 

Kmenta, Jaroslav     ZK 5464/1-2  

Český špion Erwin van Haarlem  
2 audiodisky (18 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- 

biografické příběhy  

Autentický příběh muže, který patřil k nejtajnějším 

špionům Československa. Čtivý špionážní román nejen pro 

muže, ale i pro ženy.  

  

 

Boyne, John       ZK 5465  

Chlapec v pruhovaném pyžamu  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka -- 

irské romány  

Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního 

tábora v Osvětimi, který se spřátelí s židovským chlapcem.  

 

 

Strachotová, Zuzana     ZK 5466/1-2  

Devět dní  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

fantasy romány  

Postapokalyptická fantasy, české autorky, přivádí na 

scénu dvojici hrdinů ze dvou nesmiřitelných táborů, aby 

společně čelili zcela nové hrozbě.  



 

Bjørk, Samuel      ZK 5467  

Clona  
1 audiodisk (12 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková – 

detektivní romány 

Třetí případ dvojice vyšetřovatelů Holgera Muncha a Mii 

Krügerové - v horském jezeře je nalezena zavražděná 

baletka a o pár dní později najde recepční pochybného 

hotýlku v jednom z pokojů mrtvého saxofonistu. Stopy 

ukazují na stejného pachatele, kterého je potřeba co 

nejdříve zastavit.  

 

 

Ferrante, Elena      ZK 5468  

Dny opuštění  
1 audiodisk (8 hod., 1 min.) MP3 -- Čte  Lucie Žáčková -- 

italské romány  

Příběh ženy středního věku, která se vyrovnává s krizovou 

životní situací.  

 

 

 

Bourdeaut, Olivier    ZK 5469  

Čekání na Bojanglese : dokud se tančí, nic zlého se 

nemůže stát  
1 audiodisk (4 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Vojtěch Vondráček, 

Jan Vondráček – francouzské romány 

Poetický, poněkud surreálný, melancholicky vtipný příběh 

milující se, poněkud extravagantní rodiny, vypráví střídavě 

svým dětským pohledem syn a vzpomínající otec a manžel 

nespouané, výstřední, krásné a s šílenstvím potýkající se 

matky.  

  



 

 

Němcová, Božena    ZK 5470  

Pohorská vesnice  
1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

české prózy  

Vesnická novela z 19. století vykresluje výrazné lidské 

charaktery v idylickém líčení života malé pohraniční 

vesničky.  

  

 

 

 

Collins, Norman      ZK 5471  

Černá slonovina  
1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- 

dobrodružné romány  

Příběh anglického chlapce, který prožívá řadu napínavých 

dobrodružství na otrokářské lodi.  

  

 

 

 

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.  

 



 

Greene, Graham      ZK 5473  

Náš člověk v Havaně  
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -- 

anglické romány  

Román je ostrou kritikou kapitalistického znevažování 

ceny lidského života a zesměšňuje anglickou tajnou 

službu.  

 

 

 

Lythell, Jane      ZK 5474 

Zničím tě a vezmu si, co je mé  
1 audiodisk (11 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – psychologické romány 

Psychologický román na pomezí thrilleru vypráví o 

žárlivosti, rivalitě a strachu, který se vkrade mezi dvě ženy.  

 

 

 

 

Borůvková, Vendula    ZK 5475  

1918, aneb, Jak jsem dal gól přes celé 

Československo  
1 audiodisk (5 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec, 

Barbora Kouklíková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný román o bouřlivých událostech prvních dnů 

samostatné Československé republiky i o snech 

jedenáctiletého Jendy Vosiky, v nichž hlavní roli hraje 

fotbalový míč. Příběh doplňují fakta a zajímavosti.  

 

 



 

Simenon, Georges    ZK 5476  

Maigret na dovolené  
1 audiodisk (7 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

detektivní novely 

O dovolené v ospalém přímořském městečku dojde k 

dramatu, v němž Maigret zápasí s vrahem o čas a lidské 

životy.  

 

 

 

Barnhill, Kelly      ZK 5477  

Dívka, která upíjela měsíc  
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Helena Dvořáková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Křehký a přitom silný fantasy příběh odvěkého zápasu 

dobra a zla.  

 

 

 

Delaney, J. P.     ZK 5478  

Věř mi  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Veronika Khek 

Kubařová – thrillery (romány) 

Psychologický thriller, ve kterém je k usvědčení sériového 

vraha vybrána a speciálně vycvičena mladá talentovaná 

studentka herectví Claire. Poderzřelý ji ale od začátku 

přitahuje a ona věří, že je nevinný. Hra na důvěru začíná.  

 

 

 

 



Rytina, Robert      ZK 5479  

Reinhard Heydrich : kat, který miloval hudbu  
1 audiodisk (2 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský ; 

Petr Matuszek, baryton ; Jan Valta, klavír – biografické 

prózy 

Prvotina Roberta Rytiny přináší neotřelý pohled na 

Reinharda Haydricha, "děsivého syna", narozeného do 

rodiny hudebního skladatele a uctívaného ředitele 

konzervatoře Bruno Heydricha (1865-1938), který se 

zločinů svého syna naštěstí nedožil.  

  

 

 

Hašková, Jarmila    ZK 5480  

Vinohradské dětičky  
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

-- české prózy  

Milé čtení o době, ve které autorka - česká novinářka, 

prozaička a manželka Jaroslava Haška, vyrůstala.  

  

 

  

 

 


