
Květen 2022 

 

Průvodce       ZK 6621 

Průvodce úrovněmi vědomí 
1 audiodisk (10 hod., 53 min.) MP3 

Na motivy knihy Davida R. Hawkinse - Vzestup po úrovních 

vědomí -- Čte Jaroslav Dušek – duchovní probuzení 

Popis překážek a bloků, které nám brání v dosažení vyšší 

úrovně vědomí.  

  

Janáč, Milo       ZK 6622 

Milo nemilo  
1 audiodisk (4 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Peter Gábor – 

slovenské prózy 

Kniha vypráví o svérázném vztahu k alkoholu, krčmě a 

věcem s ním spojeným. Kniha ve slovenštině.  

 

Jonasson, Jonas      ZK 6623  

Sladká pomsta  
1 audiodisk (10 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -

- humoristické romány  

Hugo Hamlin dostane geniální podnikatelský nápad - 

založit akciovou společnost, kde si klienti mohou objednat 

pomstu ušitou na míru. A zakázky se jen hrnou.  

  

Soukupová, Petra    ZK 6624 

Věci, na které nastal čas  
1 audiodisk (12 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Zuzana Kajnarová, 

Pavel Batěk, Veronika Lazorčáková, Matyáš Valenta -- 

české romány  

Psychologický román, v němž se hraje o záchranu jedné ne 



snad vysloveně šťastné, ale přesto dosud funkční rodiny.  

 

Bolton, S. J.       ZK 6625  

Už teď jsi mrtvá  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká, 

Eva Novotná, Jan Kolařík, Michal Bumbálek – detektivní 

romány 

Kriminální thriller o pronásledování nežádoucí svědkyně 

vraždy v ponuré anglické krajině.  

  

Hardy, Thomas     ZK 6626/1-2 

Neblahý Juda  
2 audiodisky (16 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

anglické romány  

Román zachycuje osobní tragédii chudého venkovského 

chlapce, který nesmírně touží po vzdělání a přes všemožné 

překážky se snaží dostat na univerzitu.  

  

Hemingway, Ernest     ZK 6627  

Sbohem, armádo!  
1 audiodisk (10 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

americké romány  

Protiválečný román, ve kterém se prolínají hrůzy první 

světové války s tragickým příběhem lásky italského 

dobrovolníka a anglické ošetřovatelky.  

  

Jirásek, Alois     ZK 6628 

Z Čech až na konec světa  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

cestopisné povídky  

Cestopisná črta o diplomatické cestě, kterou podnikl za 

vlády Jiřího z Poděbrad pan Lev z Rožmitálu se svou 

družinou do západní a jižní Evropy.  



Jukes, Helen      ZK 6629 

Srdce včely má pět komor : jak jsem se stala 

včelařkou  
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Martina Frejová 

Krátká – biografické romány 

Životní příběh britské spisovatelky a chovatelky včel 

podporující nejen povědomí o jejich životě, ale i jejich 

udržitelná stanoviště.  

  

Mohlin, Peter     ZK 6630/1-2  

Poslední na seznamu  
2 audiodisky (16 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

Detektivní román sleduje příběh bývalého agenta FBI, 

který se po vynuceném odchodu z aktivní služby podílí na 

vyšetřování nevyjasněných a nevyřešených případů.  

  

Preußler, Otfried      ZK 6631  

Odbila dvanáctá hodina : třikrát třináct příběhů o 

pokladech a jejich strážcích, o čarodějnicích a 

kouzelnících, o ubohých duších a lecjakých 

strašidlech  
1 audiodisk (5 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Lidové pověsti o pokladech a jejich strážcích, o 

kouzelnících a čarodějnicích, o strašidlech a duších, které 

se tradují na pomezí Saska.  

  

Štěchová, Michaela     ZK 6632  

Růže z Jericha : mezi Vltavou a Nilem  
1 audiodisk (7 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – české romány 



Jak se Češka a Egypťan žijící v Německu vyrovnají se 

všemi kulturními a názorovými rozdíly? Román z prostředí 

přistěhovaleckých komunit vypráví příběh lásky s citem 

pro humorné situace a vtipné dialogy.  

  

Eco, Umberto      ZK 6633/1-3  

Jméno růže  
3 audiodisky (25 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

detektivní romány  

Nevšední historický román s náročným myšlenkovým 

kontextem líčí případ sedmi vražd, k nimž v roce 1327 

došlo v jednom italském klášteře.  

  

French, Tana      ZK 6634/1-2  

V lesích  
2 audiodisky (21 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

detektivní romány Psychologický detektivní román z 

prostředí městečka nedaleko Dublinu sleduje průběh 

pátrání po pachateli vraždy dvanáctileté dívky.  

  

Harmon, Amy      ZK 6635/1-2  

Z písku a popela  
2 audiodisky (15 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová 

-- historické romány  

Strhující milostný příběh Angela a Evy v okupované Itálii, 

kteří museli obětovat vše, aby si zachovali lidskost a 

důstojnost.  

 

Jendruchová, Michala   ZK 6636 

Babiččina sladká terapie, aneb, Jeden bláznivý rok : 

pohádka pro přepracované ženy  
1 audiodisk (9 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – české romány 



Román s humorným nadhledem vypráví příběh Květy, 

která se smířila se svými přebytečnými kily a díky 

babiččiným receptům má úspěšnou Bakershow. Teď už si 

jen musí uspořádat svůj milostný život. Volně navazuje na 

román Tlustá tak akorát.  

  

Lednická, Karin     ZK 6637/1-3  

Šikmý kostel. Druhá část  
3 audiodisky (25 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jan Szymik, 

doslov Karin Lednická – historické romány 

Druhá část románové kroniky někdejší pastevecké 

vesnice, pozdější Karviné, která vystavěla svůj roukvět na 

těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli 

těžbě uhlí.  

  

Mankell, Henning   ZK 6638/1-2  

Pyramida  
2 audiodisky (16 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jiří Vyorálek -- 

detektivní romány  

Devátá kniha volné detektivní série ze Švédska s 

inspektorem Kurtem Wallanderem.  

  

Moyes, Jojo      ZK 6639/1-2  

Jako hvězdy v temné noci  
2 audiodisky (16 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká -- 

anglické romány  

Romantický příběh se společensko-kritickým podtextem o 

několika ženách, které se společně vzepřou 

celospolečenskému předpokladu o životě ženy ve 30. 

letech 20. století na americkém venkově.  

  

 

 



Pogodová, Sandra    ZK 6640  

Hoď se do pogody 
1 audiodisk (6 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Sandra Pogodová, 

Jan Kanyza, Richard Pogoda – autobiografické povídky 

Svérázná dvojice autorů těchto nevážně laděných povídek, 

založených na skutečných rodinných a sousedských 

příhodách, tvoří herečka Sanda Pogodová a její otec 

Richard Pogoda.  

  

Táborská, Dita     ZK 6641/1-2 

Malinka  

2 audiodisky (16 hod.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

psychologické romány  

Psychologicky laděný román s hořkým nadhledem a 

leitmotivem rodičovství vypráví syrově o těžkostech života 

a nutnosti přijmout svůj osud a místo v dnešním světě.  

 

Winn, Raynor      ZK 6642 

Pobřežní cesta  
1 audiodisk (11 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

anglické romány  

Otevřená, optimistická osobní výpověď o tom, jak těžko se 

vyrovnává se zármutkem a jak ozdravnou moc může mít 

příroda. Především jde o příběh o domově, který můžete 

ztratit, znovu vybudovat i nečekaně objevit.  

  

Davenport, Marcia    ZK 6643 

Jan Masaryk : poslední portrét  
1 audiodisk (6 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – biografie 

Vzpomínky americké spisovatelky a blízké přítelkyně Jana 

Masaryka na poslední období jeho života a léta strávená v 

Československu.  



Horáková, Daňa     ZK 6644/1-2  

O Pavlovi  
2 audiodisky (17 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Anita Krausová -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky české novinářky a prozaičky Dani Horákové na 

léta strávená s jejím manželem, filmovým režisérem, 

scenáristou Pavlem Juráčkem. Kniha je nejen strhujícím 

portrétem režiséra, ale i svědectvím o dalších osobnostech 

z oblasti českého filmu, divadla, disentu a exilu (V. Havlovi, 

M. Formanovi, V. Chytilové, P. Kohoutovi, L. Vaculíkovi a 

mnoha dalších).  

  

Chandler, Raymond     ZK 6645 

Dáma v jezeře  
1 audiodisk (9 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

detektivní romány  

Detektivní příběh o vraždě bohaté ženy, situováný do 

Kalifornie 30. let 20. století.  

  

Kazantzakis, Nikos     ZK 6646 

Alexis Zorbas  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

řecké romány 

Epické vyprávění s autobiografickými prvky o problémech 

života a smrti a hledání životní pravdy a svobody.  

  

Knedler, Magdalena     ZK 6647  

Porodní sestra z Osvětimi  
1 audiodisk (8 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jana Stryková -- 

biografické romány  

Román inspirovaný osudem Stanisławy Leszczyńské, která 

na vlastní žádost pracovala v Osvětimi jako porodní sestra 

a zachránila životy tisíců dětí a jejich matek.  



Lively, Penelope      ZK 6648  

Život v zahradě  
1 audiodisk (7 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Libuše Švormová -

- autobiografie  

Autorka provází v knize svými postřehy a vzpomínkami na 

zahrady skutečné i literární.  

 

Zábrana, Jan      ZK 6649/1-4  

Celý život. 1. a 2. díl  
4 audiodisky (47 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Martina 

Smržíková – biografie 

Rozsáhlý dvousvazkový výbor z deníků, zápisků a textů 

vynikajícího českého překladatele a básníka Jana Zábrany.  

  

Zeyer, Julius       ZK 6650 

Radúz a Mahulena  
1 audiodisk (2 hod., 36 min.) MP3 -- Účinkují: Zdeněk 

Štěpánek (Stojmír, král tatranský), Leopolda Dostalová 

(Runa, jeho žena), jejich dcery: Dana Medřická (Prija), 

Jarmila Krulišová (Živa), Marie Glázrová (Mahulena), Václav 

Voska (Radúz, kralevic v Maguře) a další – divadelní hry 

Pohádka ze starých dob Slovenska o 4 dějstvích.  

  

Zibura, Ladislav      ZK 6651 

Prázdniny v Česku  
1 audiodisk (11 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík, 

Alexander Hemala – cestopisy 

Dvouměsíční výlet (po čtrnácti českých krajích) plný 

zajímavostí, pozoruhodných příběhů z naší historie a 

setkání se svéráznými lidmi.  

  

 

 



Adams, Douglas      ZK 6652  

Stopařův průvodce galaxií. 2, Restaurant na konci 

vesmíru  
1 audiodisk (7 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – 

vědecko-fantastické romány 

Druhá část sci-fi cyklu líčí řadu absurdních situací, do 

kterých se dostává poslední žijící pozemšťan se svým 

přítelem z jiné planety.  

  

Adams, Douglas     ZK 6653 

Stopařův průvodce galaxií. 3, Život, vesmír a vůbec  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – 

vědecko-fantastické romány 

Třetí část sci-fi cyklu, ve které jde o záchranu vesmíru.  

  

Bahníková, Alena    ZK 6654  

Italština  
1 audiodisk (22 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Endre Szabó -- 

učebnice středních škol  

Učebnice přináší kompletní mluvnici a množství cvičení k 

systematickému osvojení si gramatických jevů, slovní 

zásoby a frazeologie včetně odlišností českého a italského 

vyjadřování. Vedle dialogů a textů obsahuje kniha i italsko-

český slovník a klíč k vybraným cvičením.  

  

Gaarder, Jostein      ZK 6655  

Dívka s pomeranči  
1 audiodisk (5 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Svého otce poznává Georg až prostřednictvím dopisu, který 

dostane dlouho po jeho smrti. Láska a život jsou zde 

konfrontovány se smrtí.  

 



Kadish, Rachel     ZK 6656/1-3  

Váha inkoustu  
3 audiodisky (26 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -

- americké romány  

Oceňovaný román americké autorky zabývající se 

tematikou židovství. V knize se proplétají příběhy dvou žen, 

jež od sebe dělí celá staletí, a o obětech, které musely 

podstoupit, aby naplnily své životní poslání.  

  

Knittel, John       ZK 6657 

Hakim : román egyptského lékaře  
1 audiodisk (12 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

švýcarské romány  

Psychologický román o egyptském lékaři, který po těžkých 

překážkách uskuteční svůj dětský sen a stane se slavným 

chirurgem.  

  

Le Carré, John     ZK 6658/1-2  

Jeden musí z kola ven  
2 audiodisky (17 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka 

-- špionážní romány  

Špionážní román zachycuje pátrání po moskevském 

agentovi, který již dlouhá léta působí uvnitř britské 

výzvědné sítě.  

 

Valenta, Edvard     ZK 6659/1-2 

Jdi za zeleným světlem  
2 audiodisky (25 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal -- 

psychologické romány  

Rozsáhlý psychologický román o české inteligenci z období 

okupace o hledání životních jistot, o daleké cestě za 

zeleným světlem naděje a otřesené důvěry v lidství.  

 



Votýpka, Jan       ZK 6660  

O parazitech a lidech  
1 audiodisk (11 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

kolektivní monografie  

Publikace populární formou představuje různé parazity i 

parazitický způsob života z různých úhlů pohledu, od 

lékařského a veterinárního až po historický a umělecký.  

  

 


