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Větvička, Václav      ZK 5501/1-2  

Pod dubem, za dubem  
2 audiodisky (15 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – fejetony 

Fejetony o přírodě a rostlinách oblíbeného botanika a 

popularizátora vědy.  

 

 

Zídek, Petr       ZK 5502/1-2  

Budovatelé státu : příběhy osobností, které ovlivnily 

vznik Československa  
2 audiodisky (14 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

medailony 

Kniha přináší životní příběhy 56 lidí, kteří hráli důležitou 

roli při vzniku samostatného státu nebo v prvních letech 

jeho existence. Zahrnuje portréty nejen všeobecně 

známých osobností, ale i těch neprávem zapomenutých.  

 

 

Christie, Agatha      ZK 5503  

Zlo pod sluncem  
1 audiodisk (8 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

detektivní romány  

Detektivní román, v němž Hercule Poirot řeší vraždu bývalé 

herečky v idylickém letovisku při pobřeží Lamanšského 

průlivu.  

  



Peters, Ellis       ZK 5504  

Bratr Cadfael. Zázrak svaté Winifredy  
1 audiodisk (8 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

První díl legendárních historických detektivek ze 

středověké Anglie s moudrým benediktýnským mnichem, 

bratrem Cadfaelem.  

 

 

Goffa, Martin     ZK 5505  

Přiznat vinu  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián, Jan 

Vondráček, Jitka Ježková – detektivní romány 

Kriminálně psychologický thriller, českého autora, o 

jednom zapomenutém zločinu, vině a svědomí, které si po 

více než dvaceti letech vyžádá svou daň.  

 

 

Lemaitre, Pierre      ZK 5506  

Krvavé svatební šaty  
1 audiodisk (9 hod., 56 min.) MP3 -- Čtou Jitka Moučková, 

Jakub Saic, Martin Zahálka – psychologické romány 

Neobyčejně drsný thriller o duševním i fyzickém zneužívání 

a pomstě.  

  

 

Sims, Gill       ZK 5507 

Proč máma nadává : deník rozčílené matky  
1 audiodisk (12 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Slavíková -- fiktivní deníky  

Humorný román pro všechny rozčílené mámy.  



  

Marsons, Angela     ZK 5508/1-2 

Tichá modlitba : případy Kim Stoneové  
2 audiodisky (14 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – detektivní romány 

Třetí případ policejní inspektorky Kim Stoneové. Tentokrát 

se Kim snaží odhalit, kdo stojí za únosem dvou mladých 

dívek a za vydíráním jejich rodičů.  

 

 

 

Messadié, Gerald     ZK 5509/1-2  

Bouře na Nilu. 3. díl, Sutehovo vítězství  
2 audiodisky (12 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – historické romány 

Třetí díl historické trilogie ze starověkého Egypta vypovídá 

o nesmiřitelném zápasu o trůn v závěrečném období 

panování 18. dynastie.  

 

 

 

Flügge, Manfred      ZK 5510/1-2  

Století Mannových  
2 audiodisky (16 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová 

– biografie 

Biografie shrnuje nejen životní osudy dvou literárních 

velikánů, bratrů Heinricha a Thomase Mannových, ale i 

dalších členů rodiny, z nichž někteří rovněž zanechali 

výrazné otisky v dějinách německé literatury.  

  

  



Cook, Robin       ZK 5511/1-2  

Hostitel  
2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

thrillery (romány)  

Thriller z lékařského prostředí, ve kterém autor spojuje 

odborné lékařské fakty s fikcí na pozadí etických 

problémů.  

 

 

 

Červená, Soňa      ZK 5512  

Stýskání zažehnáno  
1 audiodisk (2 hod., 7 min.) MP3 -- Čtou Soňa Červená, 

Pavlína Štorková, Miroslav Zavičár – autobiografie 

Vzpomínky české operní a koncertní pěvkyně a herečky 

rekapitulují především etapu uměleckých aktivit, 

odehrávajících se po jejím návratu do vlasti. Navazují tak 

na předchozí knihu Stýskání zakázáno.  

  

  

 

 

 

Jakeman, Jo      ZK 5513 

Náš manžel  
1 audiodisk (12 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Kateřina 

Horáčková-Mendlová – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o nebezpečném muži a třech jeho 

ženách, které uzavřou spojenectví, aby mohly přežít v 

nelítostné hře na kočku a myš.  

 



Pratchett, Terry      ZK 5514/1-2  

Čarodějky na cestách  
2 audiodisky (15 hod., 52 min.) MP3 – fantasy romány 

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorné fantasy 

vyprávění o třech čarodějnicích, které se na přání zesnulé 

sudičky snaží zabránit sňatku Popelky a prince.  

 

 

 

Macan, Karel Emanuel     ZK 5515  

Smyčcový kvartet f moll  
1 audiodisk (39 min.) MP3 -- Obsahuje: Smyčcový kvartet f 

moll. (Lento. Allegro moderato -- Scherzo. Moderato e 

grazioso -- Adagio assai -- Vivace e agitato) -- Hraje 

Kvarteto města Prahy (Břeclav Novotný, 1. housle ; Karel 

Přibyl, 2. housle ; Hubert Šimáček, viola ; Zdeněk Koníček, 

violoncello) -- Hudba pro strunné a smyčcové nástroje 

 

 

 

 

 

Körnerová, Hana Marie     ZK 5516  

Druhý břeh  
1 audiodisk (12 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

historické romány  

Třetí část historické romance líčí další pokračování osudů 

sester Hermíny a Stefanie de Marigny, které nacházejí po 

dlouhé a dobrodružné cestě Evropou nový domov v 

Čechách.  

 



Greenwood, Kerry      ZK 5517  

Příliš vysoký let : slečna Fisherová vyšetřuje  
1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 – detektivní romány 

Další dobrodružství Phryne Fisherové, neodolatelné a 

zářivě elegantní soukromé vyšetřovatelky, která má vždy 

koktejl a milence při ruce.  

  

 

 

 

Dirk, Ivana       ZK 5518/1-2  

Putování za dalekým snem  
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.  

  

 

 

 

Moore, Charles      ZK 5519/1-3  

Margaret Thatcherová. 1. díl, Dáma se neotáčí  
5 audiodisků (45 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- biografie  

První díl neuvěřitelně podrobné autobiografie, britského 

novináře Charlese Moora, popisuje zrození moci 

zosobněné ženou, která změnila Velkou Británii i svět 

koncem 20. století.  

 

 

 



 

Prus, Bolesław       ZK 5520  

Farao  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Účinkují: Jiří Langmajer, 

Filip Blažek, Viktor Preiss a další – rozhlasové hry 

Historický román plasticky zobrazuje starověký Egypt za 

krátkého panování mladého faraona Ramsese XIII. v 11. 

století př.n.l. a zobrazuje život všech vrstev tehdejší 

egyptské společnosti.  

  

 

 

Mayne, Andrew       ZK 5521/1-2  

Hračkář  
2 audiodisky (10 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- 

detektivní romány  

Geniální analytik zločinců, profesor Cray, pátrá po oživlé 

městské legendě - Hračkáři, který láka opuštěné děti do 

svého auta a pak je zabije.  

  

 

Johnson, Spencer      ZK 5522  

Kam se poděl můj sýr?  
1 audiodisk (1 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

sebepoznání  

"Kam se poděl můj sýr? Úžasný způsob, jak se vyrovnat se 

změnami ve Vaší práci a Vašem životě". Zábavný a poučný 

příběh o čtyřech zajímavých postavičkách, které žijí v 

"Bludišti", kde hledají sýr. Sýr je metaforou toho, co v 

životě chceme, ať je to zaměstnání, partnerský vztah, 

peníze... Bludiště pak je místo, kde hledáme to, co 

chceme.  

  



Mawer, Simon       ZK 5523/1-2  

Pražské jaro  
2 audiodisky (15 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Jan Teplý, 

Robert Hájek – historické romány 

Strhující a smyslný román se odehrává v období 

"pražského jara" roku 1968 a zachycuje jak dobové 

souvislosti, tak i spletité a komplikované vztahy mezi 

čtyřmi protagonisty tohoto příběhu.  

  

 

 

 

Geislerová, Ester      ZK 5524  

Terapie sdílením. ♯rozchodovevety  
1 audiodisk (1 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Ester Geislerová, 

Ondřej Bauer, Jenovéfa Boková a další – korespondence 

Sebrané příspěvky z Instagramu @esterajosefina, kam 

autorkám posílají jejich sledovatelé kopie sms, chatů a 

mailů, týkající se nejen partnerských rozchodů.  

  

  

 

 

 

Grey, Iona        ZK 5525/1-2 

Dopisy, které nikdo nečetl  
2 audiodisky (15 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Andrea 

Elsnerová, Marek Holý – anglické romány 

Příběh velké lásky se odehrává v Anglii za druhé světové 

války, která dva lidi spojila a následně, na dlouhá 

desetiletí, rozdělila.  

  



Devátá, Ivanka       ZK 5526  

Kde spí lufťáci  
1 audiodisk (4 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Ivanka Devátá -- 

fejetony  

Veselé vzpomínky známé české herečky a spisovatelky na 

chvíle odpočinku.  

 

Cass, Kiera        ZK 5527  

Selekce  
1 audiodisk (9 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Lucie Pernetová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Úvod romantické dystopické série. Osudy dívek vybraných 

pro svéráznou reality show postapokalyptické kastovní 

budoucnosti lidstva v období po čtvrté světové válce.  

  

  

Travers, P. L. (Pamela Lyndon)   ZK 5528  

Mary Poppinsová  
1 audiodisk (4 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Dana Morávková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Polopohádka o zázračné vychovatelce, která přilétla na 

větru k dvěma dětem v anglickém velkoměstě, aby je 

rozveselila.  

  

  

Bakkeid, Heine T.      ZK 5529  

Setkáme se v ráji  
1 audiodisk (12 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Martin Finger -- 

detektivní romány  

Detektivní román norského autora ve stylu severské noir, v 

němž vystupuje odhodlaný vyšetřovatel Thorkild Aske.  

 



Wodehouse, P. G.      ZK 5530  

Děvče do nepohody  
1 audiodisk (11 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Radek Valenta -- 

humoristické romány  

Jeden z raných románů proslulého anglického humoristy 

uvádí na scénu nezdolnou dívku Jill a její nezničitelný 

optimismus tváří v tvář životním pohromám.  

  

 

Penzešová, Alena      ZK 5531  

Vyčůránci. Záchodová pomsta  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Čtvrtá kniha z řady humorných příběhů o nezbedných 

dvojčatech Jakubovi a Michalovi.  

  

 

Vondruška, Vlastimil      ZK 5532  

Strana štěstí, aneb, První parlamentní defenestrace  
1 audiodisk (9 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

satirické romány  

Satirický román ze současnosti vypráví o nové svérázné 

politické straně.  

  

Vondruška, Vlastimil      ZK 5533  

Právo první noci  
1 audiodisk (11 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

detektivní romány  

Historický detektivní příběh, v němž opět vystupuje v úloze 

hlavního vyšetřovatele královský prokurátor Oldřich z 

Chlumu.  

  

 



Žamboch, Miroslav      ZK 5534  

Drsný spasitel 2  
1 audiodisk (9 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- 

fantasy romány  

Druhý díl Drsného spasitele charakterizuje rychle se 

odvíjející děj přímo nadupaný akčními a bojovými 

scénami, od soubojů muže proti muži až po grandiózní 

bitvy vedené těžkotonážní magií. Autor na pozadí příběhu 

využívá reálie Moravy a Slezska.  

  

  

 

 

Kirschner, Miloš       ZK 5535  

Sólo pro Máničku  
1 audiodisk (1 hod., 7 min.) MP3 -- Obsahuje: Besídka s 

překvapením -- Mánička Šípkovou Růženkou -- Mánička a 

Smolíček pacholíček -- Halo, halo, tady Mánička -- Účinkují 

Miloš Kirschner (Spejbl, Hurvínek), Helena Štáchová 

(Mánička, bábinka), Miroslav Černý (Žeryk) – loutkové hry 

Pohádky.  

  

 

 

 

Binet, Laurent      ZK 5536/1-2  

HHhH  
2 audiodisky (13 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Plachý -- 

válečné romány  

Román současného francouzského autora zachycuje 

události, které souvisejí s provedením atentátu na 

Reinharda Heydricha v roce 1942.  

  



Navara, Luděk       ZK 5537  

Na útěku : neuvěřitelný příběh Josefa Brykse  
1 audiodisk (5 hod., 3 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- 

literatura faktu  

Neuvěřitelný příběh československého letce Josefa Brykse, 

který se stal obětí komunistického režimu.  

  

 

 

Hadfield, Chris       ZK 5538  

Astronautův průvodce životem na Zemi : co mi cesty 

do vesmíru řekly o lidském důmyslu, odhodlání a o 

tom, že je třeba být připraven na vše  
1 audiodisk (12 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Ladislav Frej -- 

autobiografie  

Příběh astronauta Chrise Hadfielda, který věnoval 

desetiletí astronautickému výcviku a ve vesmíru strávil 

více než čtyři tisíce hodin.  

  

 

 

Leibovitz, Liel       ZK 5539 

Leonard Cohen : život, hudba a vykoupení : k 80. 

narozeninám Leonarda Cohena  
1 audiodisk (8 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Horák -- 

literatura faktu  

Život a dílo umělce, jenž svou tvorbou oslovuje několik 

generací posluchačů a čtenářů, jsou představeny s ambicí 

dobrat se podstatných skutečností o Cohenově osobnosti a 

postihnout inspirace i lidská setkání, která ho formovala.  

  

  



Sveistrup, Søren       ZK 5540/1-2  

Kaštánek  
2 audiodisky (15 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Kajnarová – detektivní romány 

Dvojice policejních vyšetřovatelů, Naia Thulinová a Mark 

Hess, pátrá po vrahovi žen, který u svých obětí zanechává 

panáčky z kaštanů.  

  

  

Tvrdá, Eva        ZK 5541  

Mrtvou neměl nikdo rád  
1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža -- 

detektivní romány  

Nahráno ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. 

  

Mohammadi, Kamin     ZK 5542  

Bella figura : jak žít, milovat a jíst po italsku  
1 audiodisk (10 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

autobiografické romány  

Spisovatelka Kamin Mohammadi opustila stresující 

zaměstnání v Londýně a přijíždí do Florencie, kde objevuje 

krásu a radosti každodenního života - jídlo, víno, lásku, 

přátelství a také nápadité recepty na skvělá italská jídla.  

  

Spark, Muriel       ZK 5543  

Nejlepší léta slečny Jean Brodieové  
1 audiodisk (4 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – psychologické novely 

Děj novely z prostředí dívčí školy se odehrává ve třicátých 

letech ve skotském Edinburghu. Slečna Jean Brodieová, 

zdejší učitelka, se netají sympatiemi k fašismu, což má vliv 

na její chování k ostatním lidem a potažmo na jejich 

osudy.  



  

  

Guenassia, Jean-Michel    ZK 5544/1-2  

Klub nenapravitelných optimistů  
2 audiodisky (19 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

francouzské romány  

Autor ve svém mnohovrstevnatém společenském románu 

nabízí nejen popis hořkosladkého dospívání chlapce 

Michela, ale též brilantní portrét francouzské generace v 

období šedesátých let, alžírského konfliktu, studené války i 

emigrace z Východu.  

  

 

 

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.  

  

 

Kučíková, Marta      ZK 5546 

Italské dvojhubky: s humorem a laskavostí o životě v 

Itálii  
1 audiodisk (5 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Lucie Juřičková – 

humoristické příběhy 

Další kniha příběhů české blogerky z každodenního života 

v podhůří itálských Dolomit.  

  



  

Kodet, Vojtěch       ZK 5547  

Mariino srdce  
1 audiodisk ( 2hod., 59 min.) MP3 -- Načetl Vojtěch Kodet -

- kázání  

Nahrávka vznikla u příležitosti "Tří dnů křesťanské 

spirituality" v Brně ve dnech 19.-21.5.2017.  

 

Opatrný, Aleš       ZK 5548  

Radosti a strasti manželského života  
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Aleš Opatrný -- 

křesťanské manželství  

Záznam tří přednášek P. Aleše Opatrného na téma 

manželského a rodinného života, které zazněly na 

Katolické charismatické konferenci v Brně v letech 2012 - 

2014.  

 

Lachmanová, Kateřina     ZK 5549  

Spiritualita pro seniory  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Kateřina 

Lachmanová – přednášky 

Přednáška pod názvem "Duchovní život seniorů co 

nejpraktičtěji" zazněla v rámci třetího diecézního setkání 

seniorů na biskupství v Ostravě v květnu 2010.  

 

René-Luc        ZK 5550  

Vychoval mě gangster  
1 audiodisk (6 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Igor Dostálek -- 

autobiografie  

Vzpomínky katolického kněze a hudebníka, P. René-Luca, 

jehož život poznamenaly traumatické události.  

  

  



 

Holub, Tomáš      ZK 5551  

Promluvy  
1 audiodisk (2 hod., 33 min.) MP3 -- Obsahuje: Šel kolem a 

vyhnul se mu (Konference v Brně 2010) -- Pokání a naše 

úhybné manévry (Konference v Brně 2008) -- Přijď 

království Tvé... (Konference v Brně 2014) -- Král David a 

Šalamoun (12. února 2016 v plzeňské katedrále). -- Čte 

Tomáš Holub -- promluvy - morální teologie 

Několik přednášek z duchovních obnov a krátký projev z 

plzeňské katedrály, který autor, P. Tomáš Holub - sídelní 

buskup plzeňské diecéze, pronesl v den svého představení 

diecézi.  

 

Augustyn, Józef       ZK 5552  

Uzdravení z pocitu křivdy  
1 audiodisk (5 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Józef Augustyn -- 

přednášky - křesťanský život  

Nahrávka vznikla při rekolekci v kostele sv. Vojtěcha v 

Praze-Dejvicích. Tlumočení přednášejícího P. Józefa 

Augustyna je vždy přibližně po jedné větě.  

 

Martin, Eduard       ZK 5553  

Andělské vteřiny  
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) MP3 -- Obsahuje: Tatínku, 

udělej den -- Vánoční anděl -- Klenot -- Vlídná slova -- 

Stihnuté zmeškání -- Pár vteřin -- Skleněná smrt -- Milostné 

dopisy -- Skotská loď -- Válka -- Schody -- Samova barva -- 

Pes -- Pán lidí a koček -- Nechtěné dítě -- Zkřísnutá -- Jiná 

slova -- Svoje blízké vychováváme láskou -- Sloh -- 

Zrcadlení -- Setkání po ránu -- Syn -- Správná otázka -- 

Nenávist -- S babičkou na mamuty -- Dodržka -- Ztráty? -- 

Blůza -- Jitřní hrob -- Střecha -- Čte Petr Kronika - 



křesťanské pojetí - příběhy 

Krátké příběhy, zachycující situace, do kterých se může 

dostat každý. Objevují hlubší smysl dění a povzbuzují k víře 

a radosti.  

  

 

Hlavinková, Lucie     ZK 5554  

Projekt pes : (ten můj)  
1 audiodisk (1 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička -- 

české příběhy  

Vyprávění o Honzíkovi, který si ze všeho nejvíc přeje mít 

svého psa. Aby přesvědčil rodiče, vymyslí si dobrodružný 

Projekt pes.  

  

  

Kopta, Václav      ZK 5555  

Prodloužená jízda  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Václav Kopta -- 

humoristické příběhy  

Vzpomínková kniha, ve které autor, herec Václav Kopta, s 

lehkostí a nadhledem popisuje své zážitky od dětství po 

současnost.  

 

 

Burešová, Jana       ZK 5556 

Bylinkové pohádky  
1 audiodisk (1 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jitka 

Schneiderová -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky ze světa princezen, víl, draků i kouzelných 

babiček, kde dobro vítězí nad zlem a být čestný se vyplácí. 

Prostřednictvím pohádek se děti seznámí s osmnácti 

bylinkami a z každé pohádky vyplyne poučení, podané 

srozumitelným způsobem.  



  

Pratchett, Terry      ZK 5557/1-2  

Muži ve zbrani  
2 audiodisky (16 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

fantasy romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha, v němž se 

setkáme s mnoha starými známými - od lady Berankinové 

přes rozšířenou ankh-morporskou noční hlídku až k 

malému, velmi zvláštnímu pejskovi.  

  

Krolupperová, Daniela    ZK 5558  

Josífkův pekelný týden  
1 audiodisk (1 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jana Mazancová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Další příběh o malém neposluchovi Josífkovi. Sice už 

přestal lhát, ale uklízení, úkoly a všechny povinnosti ho 

hrozně nebaví.  

  

Tuomainen, Antti      ZK 5559  

Než natáhnu brka  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Martin Hruška -- 

detektivní romány  

Svižný detektivní příběh plný černého humoru.  

  

Bradbury, Ray       ZK 5560  

Ilustrovaný muž  
1 audiodisk (10 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna 

– vědecko-fantastické povídky 

Sbírka sci-fi povídek, volně propojených fantastickým 

motivem: tělo muže, který se nechal tetovat čarodějnicí - 

cestovatelkou z budoucnosti, vypráví příběhy. Sbírka je 

milníkem v žánru sci-fi a poprvé vychází v českém 

překladu.  



  

Grisham, John       ZK 5561/1-2  

Vyvolávač deště  
2 audiodisky (17 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Ondřej Brousek 

-- americké romány  

Román o začínajícím právníkovi, který se setkává s 

dravostí amerického kapitálu u soudu i mimo něj.  

  

Blyton, Enid        ZK 5562  

Správná pětka. [1], Pětka na ostrově pokladů  
1 audiodisk (5 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Maurerová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a 

jejich pes.  

  

Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič   ZK 5563/1-2 

Metro 2035  
2 audiodisky (21 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka 

-- vědecko-fantastické romány  

Závěr kultovní apokalyptické trilogie. Kolik podob může 

mít strach a kolik odvahy člověk potřebuje, aby vyšel z 

temnoty na nejisté světlo? 

  

  

Kyšová, Anna Marie      ZK 5564 

Superholky  
1 audiodisk (2 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Janyšková Natálie, 

studentka oddělení Multimediálních technik Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný příběh dvou odvážných dívek z páté třídy, 

které se opravdu ničeho nebojí.  

 



Sharratt, Mary       ZK 5565/1-2  

Extáze : román o Almě Mahlerové  
2 audiodisky (17 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- biografické romány  

Historický román o životě krásné a talentované Almy 

Mahlerové, osudové ženy, milenky a múzy nejslavnějších 

umělců své doby.  

  

  

 

 

 

Semotamová, Tereza      ZK 5566  

Ve skříni  
1 audiodisk (7 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

české romány Hlavní hrdinka nás provádí svou životní krizí, 

do níž vyústil nadávno skončený partnerský vztah. Snaží se 

začít novou etapu hledáním vztahu ke svým přátelům i k 

sobě samé.  

  

 

 

 

Nietzsche, Friedrich       ZK 5567  

Tak pravil Zarathustra  
1 audiodisk (6 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

pojednání  

Významný německý voluntaristický filozof prostřednictvím 

interpretace fiktivních cest a učení perského proroka 

Zarathustry kritizuje morální soustavu a formuluje teorii 

"věčného návratu téhož". Výběr z díla.  

  



  

Kovářová, Daniela       ZK 5568  

Jak chovat muže, aneb, Manuál pro otrlé  
1 audiodisk (5 hod., 26 min.) MP3 -- Čtou Lucie Juřičková, 

Martin Zahálka – příručky 

Známá advokátka, spisovatelka a bývalá ministryně 

spravedlnosti svou knihu věnuje českým mužům a 

strategii, jež umožní jejich úspěšný chov vzdělanou a 

tolerantní ženou.  

  

Endō, Shūsaku       ZK 5569/1-2  

Samuraj  
2 audiodisky (15 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka 

– historické romány 

Barvitý, historický román podle skutečných událostí o 

střetu japonské kultury s křesťanstvím v 17. století.  

  

Neužil, František      ZK 5570/1-2  

Trýzeň slávy  
2 audiodisky (21 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

historické romány  

První svazek tryptychu o přemyslovských královnách 

popisuje osudy královny Konstancie Uherské a jejího 

manžela Přemysla Otakara I.  

  

  

Bednář, Kamil        ZK 5571  

Stvoř tedy svět!  
1 audiodisk (40 min.) MP3 -- Účinkují Marcel Vašinka, 

Blanka Bohdanová – česká poezie 

"Stvoř tedy svět!" - Pořad z poezie Kamila Bednáře. "Sněno 

pro zimu" - Verše klasických básníků.  

  



  

Liška, Přemysl        ZK 5572  

Ve znamení zločinu : skutečné kriminální případy  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

literatura faktu  

Skutečné kriminální případy.  

  

 

Wilde, Oscar        ZK 5573  

Obraz Doriana Graye  
1 audiodisk (9 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

anglické romány  

Jediná rozsáhlejší próza anglického autora je fantastickým 

příběhem, v němž se hříšný život mladého světáka promítá 

do jeho portrétu.  

  

 

Nexø, Martin Andersen     ZK 5574/1-2  

Ditta, dcera člověka  
2 audiodisky (21 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

dánské romány  

Sociální román o těžkém údělu dánského proletářského 

děvčete z doby před první světovou válkou.  

  

 

Smith, Wilbur A.       ZK 5575/1-2  

Volání na ďábla  
2 audiodisky (16 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

dobrodružné romány  

Dobrodružný román o krutosti, nenávisti a pomstě se 

odehrává v letech 1912 - 1915 ve východní Africe.  

  



Kinnunen, Tommi      ZK 5576  

Čtyřcestí  
1 audiodisk (9 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

finské romány  

Čtyřcestí je dojemný a silný příběh o ženách, které se 

nebojí hnát své sny až do zakázaných výšek.  

  

 

Pecka, Karel      ZK 5577/1-2  

Souhvězdí Gulag Karla Pecky  
2 audiodisky (12 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje též: Motáky 

nezvěstnému -- Na co umírají muži -- Horečka -- 

Rekonstrukce -- Veliký slunovrat -- Čtvrtý vítač -- 

Malostranské humoresky -- Svůdnost černé barvy --  

Štěpení -- Čte Miroslav Táborský, Lukáš Hlavica – výbory 

Monumentální výbor z prozaického i poetického díla 

významného, komunisty perzekvovaného autora.  

  

 

Pecka, Dominik       ZK 5578  

Člověk a dějiny  
1 audiodisk (2 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Miloslav Machoň – 

úvahy 

V kapitolách o psychologii, noetice, filosofii a teologii dějin 

se autor snaží z těchto čtyř hledisek dobrat podstaty a 

smyslu historického procesu.  

  

 

Kalous, Josef       ZK 5579  

Každej má svoji hlavu  
1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografické vzpomínky nevidomého autora.  



 Kalous, Josef       ZK 5580  

Dlouho očekávaná návštěva  
1 audiodisk (2 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografické vzpomínky nevidomého autora.  

  

  

 

 


