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Petříčková, Renata                           ZK 4911 

S Blbounem za velkým dobrodružstvím 

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Lábus. - Pro děti od 6 let. 

Jeníček, Mařenka a jejich svérázný kamarád  Blboun nejapný jsou 

zpět a s nimi i známé postavy ze světa pohádek. Tentokrát se 

dozvíme pravdu o tom, jak to bylo se Šípkovou Růženkou, 

Otesánkem nebo Čertem a Káčou.  

 

 

Philipe, Anne                                     ZK 4912 

Setkání na kopci 

(3 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Částečně autobiografické vyprávění o vztahu matky a dcery z pera 

manželky zesnulého filmového umělce Gérarda Philipa.  

 

 

Phillips, Susan Elizabeth                  ZK 4913/1-2  

Rozený svůdce 

(13 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Romantický příběh dvou zcela odlišných lidí, spojených traumatem 

osamělého dětství, jejichž náhodné setkání pro oba znamená 

jedinečnou příležitost, jak zapomenout na všechny staré křivdy.  

 

 

Puyi                                                    ZK 4914 

Byl jsem posledním císařem čínským 

(23 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Paměti posledního čínského císaře jsou zajímavým obrazem nám 

neznámé exotické země, její kultury a zvyků.  



 

 

Pick, Jiří Robert                                 ZK 4915 

Spolek pro ochranu zvířat 

(3 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Jiří Ornest. 

Román popisuje život židovského chlapce v terezínském ghettu, 

místy až se šokující mírou černého humoru. 

 

 

Pikora, Vladimír                                ZK 4916 

Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru 

a budoucnosti 

(9 hod., 43 min.) - MP3. -- Čtou Hana Rychetníková, Jiří Klika. 

Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční 

krize i budoucností eurozóny. 

 

 

Pilarová, Eva                                     ZK 4917 

Potkala jsem léčitele 

(1 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Eva Pilarová. 

Příběh léčitele Jaroslava Doubravy vyprávěný Evou Pilarovou.  

 

 

Pilát, Jan                                            ZK 4918 

Mahátma Gándhí 

(11 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Publikace vypráví o životě a působení Gándhího, myslitele 

a bojovníka za svobodu Indie a o metodách politického  

a hospodářského útisku, jež na Indii uvalila Velká Británie. 

 

 

 

 



Pilcher, Rosamunde                        ZK 4919/1-3 

Hledači mušlí 

(25 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Rozsáhlá rodinná sága líčí osud čtyř generací anglické rodiny a 

zabírá téměř celé století přes obě světové války až do 70. let 20. 

století. 

 

 

Pilcher, Rosamunde                         ZK 4920 

Kolotoč 

(5 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Lucie Kožinová. 

Psychologický román vypovídá o lásce, egoismu a odpovědnosti.  

 

 

Pilous, Jiří                                          ZK 4921 

Se srpem v zádech, aneb, Malé dějiny posranosti 

(8 hod., 45 min.) - MP3. -- Čtou Jiří Pilous, David Vávra. 

Románová prvotina nekonvenčního autora přehlíží období 

totalitního režimu v ČSR nelítostnýma očima a se sarkasmem 

člověka, který  v něm prožil větší část života.  

 

 

Pistoriusová, Frida                      ZK 4922 

Pohádkový herbář 

(3 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Gabriela Pyšná. 

Půvabné pohádky o nejrůznějších květinách. -- Určeno pro děti.  

 

 

Pittnerová, Vlasta                             ZK 4923 

Na gruntech u Zdobilů 

(6 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Daniela Bartáková. 

Román z vesnického prostředí odehrávající se na konci 19. století 



určený především starším čtenářům vypráví příběh mladého 

sedláka, dědice velkého statku, který se "nevhodně" zamiluje.  

 

 

Pittnerová, Vlasta                             ZK 4924 

Na kovárně 

(8 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Milostné povídky z druhé poloviny 19. století odehrávající se na 

Českomoravské vysočině a seznamující s životem vesnice té doby.  

 

 

Placák, Petr                                      ZK 4925 

Medorek 

(5 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Kudla. 

Netradičně pojatý román z totalitních 80. let je tvořený z řady 

kratších kapitol, drobných příběhů, postřehů, úvah a dialogů kde se 

skutečnost prolíná s představami.  

 

 

Plívová-Šimková, Věra                      ZK 4926 

Lišáci, Myšáci a Šibeničák : filmová povídka 

(5 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová - Pro děti. 

Příběh o partě venkovských dětí, koních a jedné "válce".  

 

 

Podivínová, Milada                           ZK 4927 

Deník naší babičky 

(2 hod.) - MP3. -- Čte Simona Postlerová. 

Deník šestnáctileté, sentimentální a sečtělé dívky vypráví o prvních 

láskách a citových zmatcích i o první zkušenosti s prací. 

 

 



Pokorná, Milada                               ZK 4928 

Dáša Veškrnová - první dáma : neautorizovaný příběh bývalé 

herečky 

(2 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková, Michaela 

Remešová. 

Neautorizovaný příběh bývalé herečky a manželky prezidenta 

republiky.  

 

 

Poledňáková, Marie                         ZK 4929 

Jak dostat tatínka do polepšovny 

(7 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Martin Zahálka. 

Úsměvný příběh malého Vaška a jeho rodičů vychází jako literární 

přepis populárního televizního filmu.  

 

 

Poledňáková, Marie                         ZK 4930 

Jak vytrhnout velrybě stoličku 

(4 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Příběh malého chlapce, který si "obstarává" chybějícího tatínka.  

 

 

Tilschová, Anna Maria                      ZK 4931 

Vykoupení 

(11 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Biografický román o uměleckém i lidském osudu malíře Antonína 

Slavíčka.  

  

  

Vodňanská, Jitka                              ZK 4932/1-2 

Voda, která hoří 

(19 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 



Vzpomínková kniha české psychoteraupetky přibližuje čtenářům její 

život plný mimořádných událostí a nevšedních setkání, mimo jiné  

i se třemi osudovými muži - s výtvarníkem K. Trinkewitzem, 

básníkem  a divadelníkem J. Vodňanským a dramatikem  

a politikem V. Havlem.  

 

 

Hénaff, Sophie                                  ZK 4933 

Lúzři. Tým v nemilosti 

(9 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Filip Čáp. 

Oddychový detektivní román postavil svou jedinečnost na 

detektivním týmu lúzrů - zkrachovanců všeho druhu, kteří jsou 

policii k ničemu, ale jaksi nemohou být vyhozeni. 

 

 

Parot, Jean-François                         ZK 4934 

Spiknutí v ulici Bílých plášťů : případy komisaře LeFlocha 

(10 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Josef Prokop. 

Napínavý historicko detektivní román francouzského autora se 

odehrává v době vlády Ludvíka XV. 

 

 

Albertalli, Becky                                ZK 4935 

Probuzení Simona Spiera 

(7 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Kajetán Písařovic. 

Vtipný a přemýšlivý young adult román. Otvírá velké a dlouhodobé 

společenské téma homosexuality. -- Pro mládež. 

 

 

Körnerová, Hana Marie                    ZK 4936/1-2 

Třetí přístav 

(13 hod., 31 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Další osudy sester Hermíny a Stefanie, které vyhnaly z rodinného 



panství revoluční změny roku 1789. Příběh je plný dobrodružství, 

intrik, lásky a romantiky. 

Předchází:. Kočár do neznáma. 

 

 

Větvička, Václav                                ZK 4937/1-2 

Moje vzpomínková dobrá jitra 

(18 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Bohdana Majerová. 

Výbor z úvah, dojmů a postřehů předního českého botanika  

a dendrologa, uváděných od roku 1997 v rozhlasovém pořadu 

Dobré 

jitro na stanici Praha, Český rozhlas 2.  

 

 

Vigan, Delphine de                           ZK 4938 

Podle skutečného příběhu : román 

(10 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Markéta Potužáková. 

Psychologický román líčí vztah dvou žen, který postupně dramaticky 

graduje ve vážné nebezpečí, ve kterém jde o život. 

 

 

Stewner, Tanya                                 ZK 4939 

Alea dívka moře. Volání z hlubin 

(7 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Kateřina Jebavá. - Pro děti od 10 let. 

První díl plný dobrodružství, výjimečného přátelství a tajemství 

ukrytého v hlubinách moře.  

 

 

Cognetti, Paolo                                 ZK 4940 

Osm hor 

(8 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Pavel Batěk. 

Hluboký příběh o hledání kořenů, identity, místa ve světě. Svérázná 



filozofie hlavních hrdinů se nese v duchu toho, že ať už je osud 

cokoli, určitě přebývá v horách, které máme nad hlavou. 

 

Hannah, Sophie                                ZK 4941 

Pusinka 

(12 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Eva Novotná, Jan Kolařík. 

Psychologický thriller, ve kterém se poprvé objevují detektivové 

Simon Waterhouse a Charlie Zailerová v případu ztracené manželky   

a dcery. 

 

Curwood, James Oliver                     ZK 4942 

Lovci vlků 

(6 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Stanislav Bruder - Pro děti a mládež. 

První svazek vypráví o přátelství indiánského a bílého chlapce  

s dívkou Minetaki.  

 

 

Palivec, Viktor                                   ZK 4943 

Pověsti karlštejnského podhradí 

(4 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Sbírka pověstí a legend z okolí hradu Karlštejn.  

 

 

Thomas, M. Z.                                   ZK 4944 

Za obzorem čeká svět 

(8 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Vilém Besser - Pro mládež. 

Dobrodružný a pestrý životopis německého přírodovědce Alexandra 

Humboldta, který se zabývá hlavně jeho výzkumnými cestami do 

Jižní Ameriky. Mnohokrát unikl o vlásek smrti, mnohokrát se 

zachraňoval s vypětím posledních sil. Toto je kniha o síle vůle,  

o odvaze, přátelství, o jednom z nejvýznamnějších vědců 

a cestovatelů všech dob. 



 

 

Fenwick, Liz                                       ZK 4945/1-2 

Dům v Cornwallu 

(13 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Romantický příběh z anglického venkova, jehož ústřední postavou 

je mladá malířka, která se vyrovnává se smrtí svého manžela.  

 

 

Davouze, Marta                                ZK 4946 

Víkend s Miriam 

(5 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Známá autorka ve svém posledním románu zachycuje příběh 

vysokoškolského pedagoga, který se platonicky, ale hluboce 

zamiluje do Miriam, manželky svého přítele.  

 

 

Castaneda, Carlos                            ZK 4947 

Příběhy síly 

(11 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Libor Terš. 

Autor vypráví, jak se učil vnitřnímu vidění světa a novému vnímání 

vztahu člověk-vesmír od indiánských čarodějů.  

 

 

Fučíková, Renáta                              ZK 4948 

Obrazy z Nového zákona 

(1 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Jiří Dvořák - Pro děti od 9 let. 

Převyprávění novozákonních příběhů.  

 

 

Hosseini, Khaled                               ZK 4949 

Lovec draků 



(12 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Martin Sláma. 

Dramatický životní příběh afghánského spisovatele se odehrává 

koncem 20. století v Afghánistánu a USA.  

 

 

Jičínský, Vilém                                   ZK 4950 

Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893 

(4 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Marek Cisovský.  

Před 125 lety se ostravský báňský odborník Vilém Jičínský vydal  

tehdy na Světovou výstavu do Chicaga a s pozoruhodným talentem 

sepsal vše, co cestou viděl a prožil. 

  

 

 

 


