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Winawer, Melodie    ZK 6661/1-2 

Písařka ze Sieny  

2 audiodisyk (22 hod.,7  min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

fantasy romány  

Příběh mladé lékařky Beatrice na pozadí událostí ve 

středověké Itálii 14. století v době morové rány a v Itálii 

21. století.  

 
Bondoux, Anne-Laure    ZK 6662  

Dr@hý příteli  

1 audiodisk (9 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

romány pro ženy  

Román je psán formou e-mailové korespondence, která 

čtenáře seznamuje s hlavními protagonisty a společně s 

nimi objevuje skrytá zákoutí společné minulosti.  
 

D'Andrea, Luca     ZK 6663/1-2  

Podstata zla  

2 audiodisky (14 hod.) MP3 -- Čte Filip Čáp – thrillery 

Debutový detektivní thriller italského autora plný děsivých 

záhad. Pozadí příběhu propojujícího minulost a současnost 

tvoří nezapomenutelné scenérie italských Dolomit.  
 

Dobraczyński, Jan     ZK 6664 

Přelévat moře : román o papežství po jaderné 

katastrofě  

1 audiodisk (11 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -

- vědecko-fantastické romány  



Autor, představitel polského katolicismu, předvádí v 

románě svou vizi zničení Evropy nukleárními zbraněmi. 

Katastrofu přežije hrstka lidí, kteří mají před sebou 

závažný úkol: obnovu nejen materiálních, ale především 

morálních a duchovních hodnot.  
 

Krylov, Ivan Andrejevič    ZK 6665  

Bajky  

1 audiodisk (3 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Klasické dílo, které nejen pobaví, ale především vede k 

zamyšlení nad tím, co v nás i kolem nás zasluhuje kritiku.  

  
Límanová, Eva      ZK 6666  

Chodí pešek okolo  

1 audiodisk (10 hod.,13  min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – autobiografické romány 

Autobiografické vzpomínky herečky a scénaristky, sestry 

známého režiséra Ivana Passera, dojemně vypovídají o 

životě jedné rodiny v těžké okupační době za druhé 

světové války.  
 

Malý, Radek      ZK 6667  

Předčítánky pro mrňata  

1 audiodisk (4 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Veselé veršovánky o všemožných i nemožných věcech 

kolem nás.  
 

Rival, Paul       ZK 6668 

Šest žen Jindřicha VIII.  

1 audiodisk (11 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 



historické romány  

Historický román s životopisnými prvky zachycující období 

panování legendárního Jindřicha VIII. v 16. století v Anglii.  

  
Taylor, Elizabeth      ZK 6669 

Elizabeth radí jak zhubnout, být hezká a šťastná  

1 audiodisk (7 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- autobiografie  

Americká herečka poskytuje návod k udržení dobrého 

vzhledu. Na základě vlastních zkušeností nabízí svou cestu 

ženám, které se ocitnou v duševní krizi a své problémy 

začnou řešit přejídáním.  

  
Valenta, Edvard      ZK 6670  

Z nového světa  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) MP3 -- Účinkují Bedřich 

Prokoš, Dana Medřická, Miloš Nedbal a další – biografická 

dramata 

O napsání symfonie "Z nového světa" od Antonína 

Dvořáka.  

 

Valenta, Edvard      ZK 6671  

Žil jsem s miliardářem  

1 audiodisk (9 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- 

biografické prózy  

Vzpomínková knížka vypráví s humorem o autorově cestě 

po Americe v roce 1939, kterou prožil po boku největšího 

českého podnikatele Jana Bati.  

  
Vančura, Vladislav    ZK 6672 

Kubula a Kuba Kubikula  

1 audiodisk (2 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  



Pohádková knížka o medvědáři Kubovi, medvíděti 

Kubulovi a medvědím strašidle Barbuchovi.  

  
Vančura, Vladislav     ZK 6673  

Pekař Jan Marhoul  

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) MP3 -- Účinkuje Věra 

Galatíková a další – rozhlasové hry 

Tragický příběh slušného a poctivého člověka, drobného 

pekaře, ničeného dobou a neutěšeným okolím.  

  

Binet, Laurent      ZK 6674  

Civilizace  

1 audiodisk (11 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

francouzské romány  

Román o alternativních dějinách světa. Mohlo se to stát. 

Chybělo málo - jen tři věci: kdyby měli indiáni koně, kolo a 

ty správné protilátky na zavlečené nemoci, ubránili by se 

španělským dobyvatelům a museli bychom přepisovat 

dějiny.  

  

Hartl, Patrik       ZK 6675  

Prvok, Šampón, Tečka a Karel  

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Martin Hofmann ; 

doslov namluvil Patrik Hartl – humoristické romány 

Nahořklá groteska o čtyřech bývalých spolužácích, kteří si 

ozvláštní neuspokojivé životy náročnou hrou.  

  
Javořická, Vlasta     ZK 6676  

Fantazie na dovolené : romantický příběh  

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – romány pro ženy 

Příběh nezkušené dívky, která po prožitém zklamání najde 

své sebevědomí a štěstí.  



  
Keleová-Vasilková, Táňa    ZK 6677  

Co to bude?  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

slovenské romány  

Zkušená autorka románů pro ženy přichází s příběhem 

kadeřnice Jany, která žije se svou dospělou dcerou Zorkou 

ve vzájemné lásce, ale obě bez mužské náruče. Jejich 

životy se změní, když se do rodiny nastěhuje ovdovělý 

švagr s milovanou neteří.  

  
Nabi, Jakub       ZK 6678  

Moga  

1 audiodisk (11 hod., 31 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – autobiografické romány 

Cesta životem je vždy plná překážek, jen jejich 

překonávání může vést k splnění snu. Jakub Nabi, lékař 

kurdského původu, se ve vzpomínkách vrací do rodného 

Kurdistánu, země zmítané neustálými válkami a 

chudobou.  

  
Pekárková, Iva     ZK 6679/1-2  

Třísky : román o lásce s prvky investigativní 

reportáže  

2 audiodisky (14 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – romány pro ženy 

Román psaný podle skutečného příběhu odvážné ženy, 

která se dokázala postavit nepřízni osudu.  

  
Taussig, Pavel      ZK 6680  

Vlasta Burian - život za smích  

1 audiodisk (6 hod., 57 min.) MP3 -- Účinkují Radúz 

Mácha, Václav Jílek, Vladana Brouková a další – biografie 



Kniha přináší nově objevená fakta a vzpomínky očitých 

svědků a je doplněna autentickými nahrávkami 

Burianových výstupů.  

  
Altmann-Loos, Elsie     ZK 6681 

Můj život a Adolf Loos  

1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – autobiografické vzpomínky 

Vzpomínky Elsie Altmann-Loosové na život po boku Adolfa 

Loose (1870-1933), světoznámého architekta, publicisty a 

reformátora života. Knížka dává nahlédnout nejen do 

Loosova soukromí a každodenního života, přibližuje i 

evropskou kulturní epochu a zajímavé osobnosti, ale 

nevyhýbá se ani problematickým rysům povahy Loose.  
 

Bourne, Holly      ZK 6682 

A jak se vám líbím teď?  

1 audiodisk (11 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – romány pro ženy 

Hlavní hrdinka Tori je navenek moderní a úspěšná žena, 

ale skutečnost je jiná. Román pro ženy vtipně 

prozkoumává nesoulad mezi tím, jak sami sebe 

prezentujeme online a jak vypadá naše offline realita. V 

knize je erotická pasáž.  
 

Čtvrtek, Václav     ZK 6683/1-2  

Nejkrásnější pohádky hezky pohromadě  

2 audiodisky (17 hod., 50 min.) MP3 -- Obsahuje též: CD 1. 

O cihle, co se zle mračila -- O pejskovi, co chtěl všechny 

kostičky jen pro sebe -- Pohádka jarní -- Jak husa hlídala, 

kůzle stonalo a doktor léčil --  Jak nosorožec vyzrál na déšť 

-- Černá vlajka -- Kouzelník na pouti --  Rumcajs.  Jak se stal 



Rumcajs loupežníkem ; Jak dal Rumcajs Mance sluneční 

prstýnek ; Jak Rumcajs utopil draka ;  Jak Rumcajs chytal 

ryby ;  Jak Rumcajse přivedly boty k poctivosti --  Pohádky z 

mechu a kapradí.  ak otvírali studánku ; Jak rozpálili 

ohnivého mužíka ; Jak šili kalhoty ; Jak rozbili sluníčkovou 

basu ; Jak šli na pařezy ;  Jak vařili povidla ; Jak vezli vejce 

na sáňkách ;  Jak našli poklad ; Jak pekli kaštany --  O 

Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi Jak se Cipísek narodil a 

prošlapal střevíčky ;  Jak Rumcajs s Cipískem vypálili 

porybnému rybník ;  Jak Cipísek zachránil studánku ; Jak 

Rumcajs s Cipískem stavěli knížepánovi kuželky ;  Jak 

Cipísek hlídal kněžně klubko. -- Čtou Jiřina Bohdalová, 

Vlastimil Brodský, Karel Höger a další – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Sto dvacet čtyři pohádek od Václava Čtvrtka.  

  

Dahl, Roald       ZK 6684  

Karlík a velký skleněný výtah  

1 audiodisk (4 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pokračování knihy Karlík a továrna na čokoládu. Karlík se 

stal majitelem továrny na čokoládu a když se svou rodinou 

a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu, 

nedopatřením se ocitnou na oběžné dráze Země.  

  
Eichlerová, Marie     ZK 6685 

Stanislav Šebek : zrozen do tmy  

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

biografie  

Vzpomínková kniha na nevidomého hudebního pedagoga 

a skladatele Stanislava Šebka.  

  
 



Ježková, Alena      ZK 6686  

Ruce houslisty  

1 audiodisk (7 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová, 

František Kreuzmann – historické povídky 

Strhující příběh česko-německo-židovské rodiny na pozadí 

událostí našich dějin 20. století. V sedmi volně 

navazujících povídkách, jejichž hrdiny jsou příslušníci pěti 

generací fiktivní rodiny Schillerů, autorka mistrovsky 

vyobrazuje, jak se dějinné události promítají do osobních 

životů.  

 

Howard, Robert Ervin   ZK 6687  

Conan z Cimmerie  

1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje: Věž slona -- 

Dcera pána mrazu -- Královna černého pobřeží -- Rudé 

hřeby. -- Čte Jiří Schwarz – fantasy povídky 

Čtveřice povídek o legendárním válečníkovi jej zastihuje 

uprostřed jeho životní cesty plné krvavých bojů a lásky 

nespočtu žen.  
 

Jókai, Mór      ZK 6688/1-2 

Synové muže kamenného srdce  

2 audiodisky (19 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

maďarské romány  

Román je věrohodným svědectvím aktivního účastníka 

bojů za svobodu Maďarska v letech 1848 - 1849.  

  

Kaplický, Václav     ZK 6689/1-2 

Kladivo na čarodějnice  

2 audiodisky (15 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – historické romány 

Historický román, zachycující tragické události z 80. let 17. 



století, kdy na severovýchodní Moravě řádila inkvizice. 

Došlo k hromadnému procesu s údajnými čarodějnicemi, 

které skončili na hranici.  
 

Matocha, Vojtěch     ZK 6690  

Prašina. 3, Bílá komnata  

1 audiodisk (8 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Závěr dobrodružné trilogie, který se odehrává v tajuplné 

části Prahy, zvané Prašina.  

 

Mayle, Peter      ZK 6691  

Mých 25 let v Provenci  

1 audiodisk (5 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

autobiografické prózy  

Autobiografické vyprávění abglického autora, který našel 

nový domov ve francouzské Provence.  

  
Bannalec, Jean-Luc     ZK 6692  

Bretaňský příboj : druhý případ pro komisaře Dupina  

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

detektivní romány  

Druhý detektivní případ komisaře Dupina, rodilého 

Pařížana a milovníka kávy a tučňáků.  

  
Bradbury, Ray     ZK 6693  

Pampeliškové víno  

1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiří Dvořák -- 

autobiografické romány  

Autorovy vzpomínky na dětství plné poetiky, metafor a 

fantazie.  

  



Campisi, Megan      ZK 6694 

Pojídačka hříchů  

1 audiodisk (9 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková -- 

historické romány  

Historický román z tudorovské Anglie je příběhem mladé 

dívky, která se vzhledem k nepříznivým okolnostem stane 

zavrženou bytostí, živořící na samém dně společenské 

hierarchie.  

 

Harper, Jane (Jane Elizabeth)  ZK 6695 

Sucho : detektivní román  

1 audiodisk (11 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jakub Gottwald -- 

detektivní romány  

Detektivní román odehrávající se v odlehlém australském 

městečku Kiewarra sužovaném suchem. To si vybírá daň 

nejen na přírodě a zvířatech, ale i na psychice místních 

obyvatel.  

  

Christie, Agatha      ZK 6696  

Plavý kůň  

1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

detektivní romány  

Detektivní román z londýnského prostředí 60. let 20. 

století, v němž autorka důvtipně odhaluje reálné pozadí 

zdánlivě nevysvětlitelné, téměř mystické smrti kněze.  

  
McEwan, Ian     ZK 6697  

Na Chesilské pláži  

1 audiodisk (4 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička -- 

milostné romány  

Příběh svatební noci z počátku 60. let 20. století zasazený 

na pobřeží Anglie, nabízí zamyšlení nad dobovou 

podmíněností lidského chování, citů i vztahů.  



O pyšné       ZK 6698 

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách 

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) MP3 -- Obsahuje: O pyšné 

lokomotivě ; Pohádka o zcela maličké lokomotivě ; Jak 

jela lokomotiva pro brambory ; O neposlušné mašince / 

Pavel Nauman Mazutka / Radek Adamec -- Hádalka / Jiří 

Kahoun -- O dvou mašinkách / Alan Piskač. -- Čte Pavel 

Zedníček -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Sedm pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a 

všech věcech, které se dějí na železnici.  

  
Pekárková, Iva      ZK 6699  

Dům bez zrcadel  

1 audiodisk (7 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková -- 

české prózy  

Román vypráví o nevšedních okamžicích, které ve svém 

pracovním i osobním životě prožívá zkušená pečovatelka o 

seniory.  

  
Stevenson, Robert Louis    ZK 6700  

Ostrov pokladů  

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Horák -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Klasický dobrodružný román, jehož hrdina se s několika 

přáteli vydává hledat poklad obávaného kapitána Flina.  

 


