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Dietl, Jaroslav        ZK 5271  

Doktor Marcus a jeho rod : historický příběh z 

prostředí slavné berlínské nemocnice  
1 audiodisk (10 hod., 10 min.) -- MP3 -- Účinkují Josef 

Somr, Viktor Preiss, Dana Syslová a další – rozhlasové 

seriály 

Po úspěšném televizním seriálu Nemocnice na kraji města 

dostal Jaroslav Dietl v roce 1980 od východoněmecké 

televize nabídku, aby napsal podobný seriál o slavném, 

prastarém berlínském špitálu Charité. A tak vymyslel 

dějově bohatou, mnohovrstevnatou ságu lékařské rodiny 

Marcusů, v níž sleduje barvité životní osudy tří generací od 

Vánoc roku 1913 do jara roku 1978, jak se vyvíjely s 

mnoha peripetiemi na pozadí historie nemocnice, dějin 

Berlína a celé země. Scénář zůstal v pozůstalosti a později 

vzniklo jen jeho rozhlasové zpracování.  

 

 

 

Psůtková, Zdeňka       ZK 5272  

Ulrika  
1 audiodisk (24 min.) -- MP3 -- Účinkují  Petra Špalková 

(Ulrika), Jana Preissová (Amálie), Blanka Bohdanová (paní 

Bössig) a další – dramatizace 

Během pobytu v Mariánských Lázních v roce 1821 potkal 

Johann Wolfgang Goethe svou dávnou známou Amálii von 

Levetzow, která mu představila svoji dceru Ulriku, do které 

se nakonec Goethe zamiloval a uvažoval o sňatku s ní. 

Ulrika ho inspirovala k napsání Elegie z Marináských Lázní, 

básně, která patří k vrcholům jeho lyrické tvorby.  



 

 

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5273/1-2 

Křišťálový klíč. I, Falknovská huť  
2 audiodisky (19 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

Rozsáhlá historická sága se odehrává v době od třicetileté 

války až do revolučního roku 1848 a vypráví o osudech 

sklářského rodu Heřmanů. 

 

 

 

May, Peter         ZK 5274  

Hadohlavec  
1 audiodisk (12 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Jana Plodková, 

Martin Myšička – detektivní romány 

Čtvrtý případ z řady "čínských thrillerů". Tentokrát se 

vyšetřovatel Li a patoložka Margaret zabývají případem 

obchodování s čínskými přistěhovalci.  

 

 

 

 

 

Karafiát, Jan        ZK 5275  

Broučci: Broučkovy pohádky  
1 audiodisk (1 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských 

broučcích. Broučci už leží v postýlce a bedlivě naslouchají 

tatínkovým pohádkám na dobrou noc. 



 

Gounelle, Laurent       ZK 5276 

Muž, který chtěl být šťastný  
1 audiodisk (4 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Jan Meduna, 

Jaromír Meduna – psychologické romány 

Příběh francouzského psychologa, spisovatele a 

cestovatele, sleduje velice sugestivně neobyčejnou 

duchovní cestu současného, civilizací narušeného hrdiny k 

vyrovnanosti a vnitřní svobodě.  

 

 

 

 

Christie, Agatha        ZK 5277  

Vánoce Hercula Poirota  
1 audiodisk (10 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – 

detektivní romány 

Další příběh z poirotovské řady, kdy hlavní hrdina v dusné 

atmosféře podezíravosti a vzájemné nevraživosti dokáže 

vraha nekompromisně usvědčit.  

 

 

 

 

 

Krsek, Martin        ZK 5278  

Neznámí hrdinové mluvili i německy  
1 audiodisk (4 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák – 

literatura faktu 

Pohnuté životní osudy Němců, kteří patřili v prvním 

dvacetiletí Československé existence k jejím obyvatelům. 

V mnoha případech se jednalo o antifašisty.  



  

Landergott, Josef       ZK 5279  

Velcí Češi 1918  
1 audiodisk (8 hod., 33 min.) -- MP3 -- Čtou Martin 

Zahálka, Jiří Hromada – portréty 

Publikace představuje 25 osobností, které utvářely 

samostatný stát na jeho počátcích a vdechly mu ráz, jež si 

spojujeme s první republikou.  

 

 

 

 

Mornštajnová, Alena      ZK 5280  

Hotýlek  
1 audiodisk (12 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Jaromír Dulava 

– české romány 

Čtivý příběh je svědectvím o životě obyčejných lidí bez 

ohledu na vnější okolnosti. Hotel pana Leopolda, vlastně 

spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky 

a nabízející potěšení a rozkoš pánům za protektorátu a 

dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté.  

 

 

 

 

Kutscher, Volker       ZK 5281/1-2  

Mokrá ryba  
2 audiodisky (18 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Jan Teplý – 

detektivní romány 

První příběh série s komisařem Gereonem Rathem. Berlín 

roku 1929. Město, které je v rauši - kokain, ilegální noční 

kluby, politické pouliční bitvy, zkrátka život na hraně i za 

ní.  



 

Spiegl, Fritz        ZK 5282/1-2 

Životy, manželky a lásky velkých skladatelů  
2 audiodisky (18 hod., 30 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – biografie 

Kniha zpracovává vděčné téma milostných a citových 

vztahů velkých skladatelů.  

 

 

 

 

 

McBain, Ed         ZK 5283  

Ukolébavka  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Petr Veselský – 

detektivní romány 

Detektiv Carella z 87. newyorského revíru řeší případ 

vraždy dívky na hlídání a malého nemluvněte.  

 

 

 

 

 

Laurence, Margaret      ZK 5284/1-2  

Hledači pramenů  
2 audiodisky (18 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Helga 

Čočková – kanadské romány (anglicky) 

Hrdinka románu pochází ze stísněných poměrů 

kanadského prérijního městečka, ale díky svým 

schopnostem, cílevědomosti a ctižádosti odtud dokáže 

vyváznout.  

  



 

Skopová, Kamila       ZK 5285  

Rok na vsi, aneb, Kalendářové vyprávění Dorotky a 

Jakuba z 19. století : pranostiky, recepty, návody, 

lidová slovesnost   
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – zvyky a obyčeje - Česko 

Autorka stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, 

které bývaly oblíbenou četbou ve venkovských 

domácnostech.  

  

 

 

 

Colgan, Jenny        ZK 5286  

Pojízdný krámek snů  
1 audiodisk (11 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová 

– skotské romány (anglicky) 

Pojízdný krámek snů je "knihovnická roadmovie", která 

vypráví romantický příběh o knihách a lásce.  

 

 

 

 

Fišer, Lukáš         ZK 5287 

Ptákoviny pirátského papouška  
1 audiodisk (3 hod., 24 min.) -- MP3 -- Kniha obsahuje i 12 

pirátských písniček od kapely Gentlemani -- Příběh vypráví 

Dalibor Gondík ; hraje hudební skupina Gentlemani – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný příběh papouška Rudyho, který se po únosu z 

hnízda stává pirátem.  



 

Haruf, Kent         ZK 5288 

Cizinci v noci  
1 audiodisk (4 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Dana Syslová, 

Jaromír Meduna – americké novely 

Komorní příběh dvou osamělých bytostí, toužících po štěstí 

a možná i po lásce.  

 

 

 

 

 

Guénard, Tim        ZK 5289  

V ringu s Bohem : příběh obrácení slavného boxera  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Valůšek – 

autobiografie 

Slavný francouzský boxer Tim Guénard (*1958) vypráví o 

své dramatické cestě za láskou a odpuštěním.  

 

 

 

 

 

 

Bowen, Will         ZK 5290 

Vztahy bez stížností : jak pozitivně proměnit osobní, 

pracovní a milostné vztahy  
1 audiodisk (7 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Martin Stránský 

– populárně-naučné publikace 

Rady, jak si přestat neustále štěžovat a žít pozitivním 

životem.  

 



 

Drijverová, Martina       ZK 5291  

Staré řecké báje a pověsti pro malé děti  
1 audiodisk (1 hod., 58 min.) -- MP3 -- Obsahuje: 

Prométheus -- Hérakles -- Héraklovy úkoly -- Hérakles v 

nebezpečí -- Hérakles a královské dcery -- Faethón --- 

Tantalos -- Pelops -- Perseus -- Daidalos a Ikaros -- Théseus 

-- Sisyfos -- Filemon a Baucis -- Potopa -- Čte Ivana 

Milbachová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Zkrácené verze nejznámějších řeckých pověstí, 

převyprávěné pro mladší děti.  

 

 

 

Pacner, Karel       ZK 5292/1-2  

Kosmonauti na pokraji smrti  
2 audiodisky (21 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Schwarz – 

literatura faktu 

Populárně-naučná kniha přináší skutečné příběhy 

kosmických letů, které s různou mírou rizik podstoupili 

kosmonauti USA a Sovětského svazu, od druhé poloviny 

20. století. 

 

 

Belsham, Alison       ZK 5293 

Tatérka : thriller, který se vám zaryje pod kůži  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Juřičková 

– detektivní romány 

Mladý, čerstvě povýšený, poliscista Francis a tatérka Marni 

společně hledají sériového vraha, který stahuje svoje oběti 

z kůže aby jim kradl jejich tetování.  

  



 

Aaronovitch, Ben       ZK 5294  

Šepot podzemí  
1 audiodisk (12 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Kobr – 

fantasy romány 

Třetí díl městké fantasy-detektivní série edehrávající se v 

Londýně, tentokrát hlavně v jeho tajuplném podzemním 

světě.  

 

 

Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič    ZK 5295  

Text  
1 audiodisk (12 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Martin Písařík 

– společenské romány 

Jedna vražda, jeden smartphon, několik dní půjčeného 

života. 

 

 

Priestley, Chris        ZK 5296  

Příšerné příběhy strýce Montaguea  
1 audiodisk (5 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vondráček, 

Viktor Kuzník – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První kniha napínavé série strašidelných příběhů.  

 

 

Macek, Miroslav       ZK 5297  

Ona, oni a já, aneb, Vychovatelem snadno a rychle  
1 audiodisk (5 hod., 26 min.) -- MP3 -- Čte Otakar Brousek 

– humoristické příběhy 

Suchý anglický humor na českém venkově. Mladý muž z 

dobré rodiny přijímá místo vychovatele dvou nezvedených 

dvojčat za účelem seznámení s půvabnou dívkou.  



Putna, Martin C.       ZK 5298  

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy  
1 audiodisk (14 hod., 28 min.) -- MP3 -- Načetl Martin C. 

Putna – monografie 

Monografie usiluje o nové vysvětlení dějinných, kulturních 

a duchovních specifik středoevropského regionu. Text se 

opírá o literární a kulturněhistorickou anylýzu a o autorovy 

bohaté cestovatelské zkušenosti.  

 

 

Nilsson, Frida        ZK 5299 

Gorila a já  
1 audiodisk (4 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Martha Issová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež. Půvabný příběh o 

přátelství malého děvčátka a hrozivě vypadající gorily, 

která moc ráda čte.  

 

 

Heinlein, Robert A. (Robert Anson)   ZK 5300  

Hvězdná pěchota  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Ludvík Král -- 

vědecko-fantastické romány  

Sci-fi román renomovaného amerického autora přináší 

příběh Juana Rica, který se dá naverbovat k oddílu 

kosmické pěchoty. 

 

 

Blatty, William Peter      ZK 5301  

Exorcista : souboj s ďáblem  
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klem, Jitka 

Moučková – thrillery (romány) 

Strhující horor líčící dramatický boj o záchranu dívky 

posedlé ďáblem.  



Ende, Michael        ZK 5302  

Jim Knoflík - Lukáš a lokomotiva Ema  
1 audiodisk (8 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádkové putování tří nevšedních kamarádů za štěstím.  

  

 

 

 

Grisham, John       ZK 5303/1-2  

Firma  
2 audiodisky (15 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Martin Písařík 

– detektivní romány 

Příběh mladého právníka, zabývajícího se daňovými úniky, 

který bojuje s mafií.  

 

 

 

 

 

 

Nobbs, David        ZK 5304  

Jsi to ty?  
1 audiodisk (12 hod., 19 min.)– MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

– satirické prózy 

Román o mezilidských a partnerských vztazích, do kterých 

zasáhne tragédie, hledá za životním smutkem ozvěnu 

smíchu a ve vážných věcech nadhled. Právě tak se 

protlouká životem hlavní hrdina, čerstvý vdovec James 

Hollinghurst.  

  

 



Vondruška, Vlastimil      ZK 5305  

Letopisy královské komory VIII. Ulička hanby  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

V osmém příběhu pátrá královský písař Jiří Adam z 

Dobronína po vrahovi nevěstky a člena významného 

šlechtického rodu v Uličce hanby, proslulé svými 

nevěstinci.  

 

 

 

 

Vondruška, Vlastimil      ZK 5306  

Letopisy královské komory XII. Jičínské pole mrtvých  
1 audiodisk (8 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

Další příběh historicko-detektivní řady staví královského 

písaře Jiřího Adama z Dobronína před hrůzný případ 

rituální vraždy na morovém pohřebišti.  

 

 

 

 

Dvořáková, Petra       ZK 5307  

Sítě  
1 audiodisk (10 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková 

– české příběhy 

Kniha obsahuje tři příběhy mladých žen, které mají 

problémy se sebedůvěrou a sebevědomím.  

  

 

 



Čech, Pavel         ZK 5308  

Dobrodružství pavouka Čendy  
1 audiodisk (1 hod., 14 min.) -- MP3 -- Čte Michal Zelenka 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

Audiokniha obsahuje tři příběhy pavouka Čendy a jeho 

kamarádky, dřevěné kuličky  

 

 

 

 

Gretzky, Wayne        ZK 5309  

99: hokejové příběhy  
1 audiodisk (12 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný 

– biografické příběhy 

Vyprávění hokejové legendy W. Gretzky otevřeně mapuje 

historii uplynulých 99 let americké NHL.  

 

 

 

 

Horáček, Jaromír       ZK 5310  

Hadí štěstí : pověsti západních Krkonoš  
1 audiodisk (7 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Michal Roneš – 

české pověsti 

Soubor sebraných krkonošských pověstí.  

  

  

 

  

 

 

  



 

  

  

 

  

 
 

  
 

  

  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

 

  

  
 

  

 

 
 

  

 

 

  



 

  

 

 

 

  

  

 
 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

  

 

 

  

  
 

  
 

  

  

 
 

  

  
 



 

  

 
 

  

  

 
  

  

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

  
 

  


