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Gombrich, E. H. (Ernst Hans)   ZK 5351  

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře  
1 audiodisk (12 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte David Viktora -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Zajímavou formou podaný příběh dějin světa (od 

nejstarších počátků až do 20. století), který zaujme nejen 

mladé čtenáře.  

 

 

Šebek, Tomáš      ZK 5352  

Africká zima : v Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic  
1 audiodisk (8 hod., 1 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – 

autobiografické vzpomínky 

Zápisky českého chirurga z pobytu v Jižním Súdánu, kde v 

nelehkých podmínkách a s minimálním vybavením léčil 

místní obyvatele.  

 

 

Březinová, Ivona     ZK 5353  

Útěk Kryšpína N.  
1 audiodisk (1 hod., 56 min.) -- MP3 -- Načteno v rámci 

projektu "Děti čtou nevidomým dětem" -- Načetli děti 

libereckých škol – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Působivý příběh jedenáctiletého nedoslýchavého Kryšpína, 

kterého šikanují jeho spolužáci.  

 

 



33 pověstí       ZK 5354 

33 pověstí o hradech a zámcích 
1 audiodisk (3 hod., 53 min.) -- MP3 -- Autoři pověstí Josef 

Pavel, Adolf Wenig, Jiří Svoboda, Jaroslav Kanyza a Karla 

Bufková-Wanklová -- Obsahuje: Slepec a jeho věrný pes 

(Karlštejn) -- Planá hruška (Helfštýn) -- Vranovští vinaři 

(Vranov nad Dyjí) -- Zlatý páv (Český Krumlov) -- Daliborka 

(Praha) -- Engelender (Křivoklát) -- Půlnoční mše 

(Kunětická hora) -- Jak koulel mistr Birk dřevěné kolo z 

Lednice do Brna (Lednice, Brno) -- Na pokutní louce 

(Hluboká) -- Kováříčkové (Kutná Hora) -- O Pastýřské stěně 

(Děčín) -- Dítě v orlím hnízdě (Orlík) -- Ješek Pardubský před 

Milánem (Pardubice) -- Žižka před Rábím (Rábí) -- O Černé 

kněžně od Těšína (Český Těšín) -- Pomsta Alžběty Smiřické 

(Jičín) -- Zakletý purkraí (Loket) -- O tatarské princezně 

(Děvičky) -- Kouzelný pohár (Bezděz) -- Dívčí vězení (Hrubá 

Skála) -- Bílá paní hradecká (Jindřichův Hradec) -- O 

loupežnické věži (Znojmo) -- Ohnivý pán (Švihov) -- Pyšná 

hraběnka (Litomyšl) -- O obléhání kláštera Hradisko 

(Olomouc) -- Lví dvůr (Praha) -- Ztracený poklad (Český 

Šternberk) -- Lípa na Buchlově (Buchlov) -- Bába a Panna 

(Trosky) -- Petrovští (Kokořín) -- Jinoch se zlatými kadeřemi 

(Kašperk) -- Kuba ze Střekova, rytíř beze cti (Střekov) -- 

Tajemství Samsonovy věže (Lipnice). -- Čte Jan Kanyza – 

české pověsti 

Kniha představuje příběhy plné dobrodružství, tajemných 

dějů i kouzel nejznámějších hradů a zámků z různých míst 

Čech, Moravy i Slezska.  

  

 

 

 

 



Kutscher, Volker     ZK 5355/1-2  

Tichý zabiják  
2 audiodisky (19 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Jan Teplý -- 

historické romány  

Druhý příběh série s komisařem Gereonem Rathem. Berlín 

roku 1930 - zářící metropole plná stínů. Smrt zbožňované 

herečky Betty Winterové přivádí komisaře do berlínských 

filmových ateliérů.  

 

 

 

Váchová, Šárka      ZK 5356  

Chaloupka na vršku  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Otakar Brousek -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Roztomilé příběhy z večerníčků. Průřez českým rokem v 

lidových tradicích a obyčejích, tak, jak je prožívaly děti z 

malé podhorské vesničky.  

 

 

 

 

Meyer, Marissa      ZK 5357  

Měsíční kroniky. Cinder  
1 audiodisk (11 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Terezie 

Taberyová --  zvukové záznamy pro děti a mládež  

První díl fantaskní série pohádek Měsíční kroniky volně 

inspirované klasickými pohádkami s ženskými hrdinkami. 

Tentokrát o šestnáctileté dívce Cinder, potažmo Popelce, 

která potkala a uchvátila prince, to vše však v 

kybernetické režii.  

 



Kundra, Ondřej      ZK 5358 

Putinovi agenti : jak ruští špioni kradou naše 

tajemství  
1 audiodisk (7 hod., 6 min.) -- MP3 -- Čte Zbyšek Horák – 

literatura faktu 

Činnost ruských agentů v Česku i v jiných evropských 

zemích. Autor, český novinář, se věnuje investigativním 

tématům, především zneužívání moci, korupci, 

nefunkčnosti justice a činnosti tajných služeb.  

 

 

 

Šíp, Karel       ZK 5359  

Karneval paměťových buněk  
1 audiodisk (3 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Karel Šíp – 

humoristické prózy 

Známý český moderátor populární talkshow Všechnopárty, 

textař a bavič představuje krátké povídky k úsměvu i 

zamyšlení.  

 

 

 

Kosatík, Pavel      ZK 5360/1-2 

Jiný T.G.M.  
2 audiodisky (15 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Batěk -- 

biografie  

Masaryk pro 20. 21. století. Masarykův plastický obraz 

pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se 

vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako 

ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní 

oprávněnosti je přesvědčen.  

 



Yrsa Sigurðardóttir     ZK 5361/1-2  

DNA  
2 audiodisky (16 hod., 26 min.) -- MP3 -- Čte Klára 

Cibulková – detektivní romány 

Nová islandská krimisérie s hlavními protagonisty - 

psycholožkou Freyjou a detektivem Huldarem. Dopadení 

pachatele ještě neznamená, že je svět zase v pořádku.  

  

 

Grossman, Lev      ZK 5362/1-2  

Mágové : třetí díl trilogie Mágové. Čarodějova země  
2 audiodisky (21 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kubeš – 

fantasy romány 

Třetí díl fantasy příběhu o mladém muži, který praktikuje 

magii v reálném světě.  

 

 

Vondruška, Vlastimil    ZK 5363/1-3  

Mezi tiárou a orlicí : příběh prvního českého krále 

Vratislava I.  
3 audiodisky (29 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

historické romány  

Historický román vypráví o pohnutém životě knížete a 

prvního českého krále Vratislava z rodu Přemyslovců.  

  

 

Žamboch, Miroslav     ZK 5364  

Drsný spasitel  
1 audiodisk (8 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- 

fantasy romány  

Autor ve své nové knize předkládá drsnou vizi upadajícího 

lidského světa, plného násilí a zločinu.  



Stančík, Petr      ZK 5365  

Nulorožec  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský, 

Arnošt Goldflam – detektivní romány 

Detektivní román, ve kterém inspektora Labavo řeší 

zdánlivě snadný případ dvanácti upálených nosorožic.  

  

 

Zander, Joakim      ZK 5366  

Bratr  
1 audiodisk (11 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Petr Kubes -- 

detektivní romány  

Druhý díl řady politicko-špionážních thrillerů švédského 

autora otevírá více než aktuální současné téma, 

podněcování terorismu.  

  

 

Fuczik, Ondřej      ZK 5367  

Hrdinové : největší příběhy české kopané  
1 audiodisk (8 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čtou Ivan Trojan, 

Pavel Šimčík a další – populárně-naučné publikace 

Kniha představuje fotbal jako součást našeho života, 

rozebírá osobnostní rysy a činy pozapomenutých, nebo 

stále živoucích hrdinů, kteří nezapomenutelně hráli hru 

jménem fotbal - v různých dobách, v různých klubech.  

  

Kissinger, Henry     ZK 5368/1-2  

Uspořádání světa : státní zájmy, konflikty a 

mocenská rovnováha  
2 audiodisky (19 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Schwarz -- 

monografie  

Historický vývoj a současná podoba světového řádu. Dějiny 

mezinárodních vztahů od novověku do současnosti.  



  

 

Niedl, František      ZK 5369/1-2  

S vlčí hlavou v erbu  
2 audiodisky (14 hod., 59 min.) -- MP3 -- Čte Dušan Sitek -- 

historické romány  

Třetí, volné pokračování historického románu 

odehrávajícího se v 15. století vypráví o vrcholících 

husitských válkách.  

  

 

 

Stýblová, Valja      ZK 5370  

Mecenáš v obnošené vestě  
1 audiodisk (12 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Pavel 

Chovanec – biografické romány 

Životopisný román přibližuje aktivity Josefa Hlávky v 

posledních dvaceti letech jeho života. Navazuje na trilogii 

Lužanská mše.  

 

 

 

Svatošová, Marie     ZK 5371  

Neboj se vrátit domů : Marie Svatošová v rozhovoru s 

Alešem Palánem  

1 audiodisk (9 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková -

- rozhovory  

Rozhovory se zakladatelkou hospicového hnutí v České 

republice, lékařkou Marií Svatošovou.  

  

 

 



Rushdie, Salman     ZK 5372/1-2  

Zlatý dům  
2 audiodisky (17 hod., 6 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

společenské romány  

Děj románu se odehrává v současném New Yorku, v 

historické čtvrti se sdílenými zahradami, kam se přistěhuje 

tajemný cizinec se třemi syny. Rozvíjí se tak napínavý 

příběh, kde se postupně odhalují tajemství této rodiny. 

Kniha časově rámuje období vlády Baracka Obamy a 

reflektuje volbu nového prezidenta.  

 

 

 

Gaiman, Neil     ZK 5373  

Koralina  
1 audiodisk (3 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Kristýna 

Podzimková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Horor s mnoha fantastickými prvky je příběhem malé 

Koraliny v tajemném, starém domě.  

 

 

 

 

Schlink, Bernhard     ZK 5374  

Olga  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský, Lucie Trmíková – německé romány 

Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od 

konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. Olga je 

sirotek z chudých poměrů, Herbert syn venkovského 

statkáře, oba se vymykají prostředí, v němž vyrůstají, a 

právě jejich jinakost je sblíží.  

 



Ware, Bronnie      ZK 5375 

Čeho před smrtí nejvíce litujeme  
1 audiodisk (11 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Jana Štvrtecká -- 

autobiografické vzpomínky  

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let 

působila v paliativní péči. Příběhy lidí na konci života se 

prolínají s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní 

smysl plného prožívání přítomnosti při stejně plném 

vědomí vlastní konečnosti.  

 

 

 

Havlíček, Jaroslav     ZK 5376  

Neviditelný  
1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Petr Lněnička, 

Klára Suchá, Jaromír Meduna – rozhlasové hry 

Román z období naší meziválečné psychologické prózy 

kreslí tragédii úpadku degenerované rodiny továrníka, 

zatížené dědičným šílenstvím.  

 

 

 

Fombelle, Timothée de    ZK 5377  

Tobiáš Lolness. I, Život ve větvích  
1 audiodisk (4 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus, Marek 

Lambora, Šárka Vaculíková a další – zvukové záznamy pro 

děti a mládež 

První díl dobrodružství třináctiletého človíčka Tobiáše, 

která prožívá na svém rodném stromě.  

 

 

 

 



 

 

Kraus, Ivan       ZK 5378  

Medová léta  
1 audiodisk (4 hod., 3 min.) -- MP3 -- Načetl Ivan Kraus – 

české romány 

Humoristické vyprávění o létech dospívání, ale i hořkého 

poznání dospělých, kteří se ocitli ve víru 50. let.  

 

 

 

Veselý, Josef      ZK 5379  

Toulky českou minulostí 1201-1218  
1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Závěrečné díly 

seriálu pořadů Českého rozhlasu, vysílaného od roku 1995 

-- Obsahuje: Armádní moloch volá: Do zbraně! -- Ticho po 

pěšině -- Skromné počátky osvoboditelské mise -- Válka - 

škola života -- Soukromá válka má tři vojáky -- Z toho 

hocha bude jednou něco znamenitého -- Druhý následník -- 

Poslední -- "Mírový" císař -- Přelom 1917 -- Poslední dnové 

monarchie -- Kdopak jsou ti Češi? Lituji, neznám, neslyšel 

jsem -- Poslušně hlásím, vojín Hašek Jaroslav z 91. pluku v 

Č. Budějovicích -- Dobrý voják Hašek. Opilý, chrabrý, 

nezvěstný -- Jaroslava Haška cesta na východ a zpátky -- 

První bitva legií československých -- Poslední etapa na 

cestě ke svobodě -- Republika rok 1. -- Čtou Ivana 

Valešová, František Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek, 

Jan Kolařík – rozhlasové seriály 

Rozhlasový seriál o české historii.  

 

 

 

 



Kupka, Jiří Svetozar     ZK 5380  

Krvavé jahody : příběh ženy, která přežila gulag  
1 audiodisk (8 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Maciuchová – biografické romány 

Otřesné svědectví o násilných deportacích bývalých 

ruských emigrantů po 2. světové válce. Autentický příběh 

Věry Sosnarové, která byla spolu s matkou a sestrou 

odvlečena zpět do SSSR, kde strávila 19 let převážně v 

táboře nucených prací na Sibiři.  

  

 

 

Hunter, Cara      ZK 5381 

Někdo blízký  
1 audiodisk (11 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jan Hájek, 

Magdaléna Borová – detektivní romány 

Psychologické drama z univerzitního Oxfordu, v němž 

inspektor Fawley vyšetřuje záhadné zmizení osmileté 

holčičky.  

 

 

 

 

Kodýdek, Martin      ZK 5382 

Makléř : příběh o chamtivosti a strachu  

1 audiodisk (4 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Jan Kolařík – 

české romány 

Příběh z prostředí pražské burzy. Život makléře tvoří 

strmou křivku - úspěch a peníze, o jakých se chlapci z 

Valašska mohlo jen zdát. Ale ve světě, kde jsou peníze 

vším, může být cesta dolů ještě rychlejší, než cesta nahoru.  

 

 



 

 

Cajthaml, Miloš      ZK 5383  

Na odstřel  
1 audiodisk (4 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- 

psychologické romány  

Dramatický, filmově vyprávěný příběh dvou kamarádů ze 

sociálně odlišných rodin.  

 

 

 

 

Bryndza, Robert     ZK 5384/1-2  

Do posledního dechu : další případ Eriky Fosterové  

2 audiodisky (13 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

detektivní romány  

Pokračování napínavé řady temných detektivních thrillerů 

s mladou vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou.  

 

 

 

 

Cameron, W. Bruce     ZK 5385  

Psí domov : román pro všechny psy a jejich kočičí 

kamarády  
1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

americké romány  

Dojímavý příběh fenky Belly, který sama vypráví. Je 

odloučena od svého pána, kterého se snaží znovu najít a 

na její cestě ji potkává mnoho dobrodružství a nebezpečí, 

ale také Velké Kotě, mládě pumy, o které se stará.  

  



Viewegh, Michal      ZK 5386  

Povídky o nelásce  
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Saša Rašilov, Jitka 

Ježková, Jan Vondráček, Martina Hudečková, Libor Hruška, 

Jan Maxián – česká dramata 

Nové povídky Michala Viewegha (a jednu divadelní hru) 

spojuje napohled sarkastická, ve skutečnosti však spíš 

melancholická atmosféra nelehkého životního období.  

  

 

 

Cowell, Cressida     ZK 5387 

Škyťák Šelmovská Štika III. V, Jak zamotat dračí 

příběh  
1 audiodisk (5 hod., 36 min.) MP3 -- Čte David Novotný – 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

V pátém díle vzpomínek musí Škyťák Šelmovská Štika III. 

odvrátit výbuch sopky na ostrově Lávolumpů. Pokud 

vulkán exploduje, vylíhnou se z vajec hrůzní hubivci, kteří 

na svou šanci k řádění museli dlouho čekat a jsou 

rozžhavení doběla.  

 

 

 

Cowell, Cressida      ZK 5388 

Kouzelníci z pradávna  
1 audiodisk (8 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh kouzelnického chlapce a mladé válečnice, kteří byli 

vychování, aby jeden druhého k smrti nenáviděli. Přesto 

musejí zapomenout na své odlišnosti a dostat se do 

sklepení pod válečným hradištěm, kde procitá cosi, co 

spalo stovky let.  



 

May, Peter       ZK 5389  

Entomologův odkaz  
1 audiodisk (11 hod., 45 min.) MP3 – detektivní romány 

Čtvrtý díl volné detektivní série, ve které v roli hlavního 

vyšetřovatele vystupuje bývalý forenzní biolog Enzo 

Macleod. Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na 

ostrov u pobřeží Bretaně, kde se nachází více než dvacet 

let nedotčená pracovna zavražděného sběratele hmyzu, ve 

které po sobě zanechal šifru, kterou dosud nikdo 

nerozluštil.  

 

 

 

Pohádkové       ZK 5390 

Pohádkové poslouchánky: pro celou rodinu 
1 audiodisk (1 hod., 9 min.) MP3 -- Obsahuje: O perníkové 

chaloupce / Božena Němcová -- Hrnečku vař / Karel 

Jaromír Erben -- O Palečkovi ; O neposlušných kozlatech / 

Božena Němcová -- Jak dědeček měnil, až vyměnil / 

František Bartoš -- O nepravém a pravém čertu /  Adolf 

Wenig -- Jak se stal Matěj Cvrček doktorem /  Václav 

Beneš Třebízský. -- Čtou Václav Rašilov, Andrea Elsnerová, 

Kryštof Nohýnek -- Pro děti od 4 let 

Osm klasických pohádek.  

 

 

 


