
Červen 2019 

Rachmanova, Alja     ZK 5051/1-2 

Studenti, láska, Čeka a smrt : (deník ruské studentky 

1916 - 1920)  

Osobní vzpomínky sedmnáctileté dívky z bohaté šlechtické 

rodiny. V předvečer občanské války a bolševického 

převratu si začíná psát deník, který se později stane 

jedním z nejdojímavějších a nejautentičtějších svědectví o 

rudém teroru.  

 

Červená, Soňa        ZK 5052 

Stýskání zakázáno : kousek mého divadelního děje-

spisu a země-spisu  

MP3. -- Čte Barbora Kouklíková 

Vzpomínková kniha české operní a koncertní umělkyně se 

odvíjí od dětství a počátků její umělecké kariéry v Čechách 

k významnému působení v zahraničních angažmá.  

 

Messadié, Gerald      ZK 5053/1-2 

Bouře na Nilu.  
(14 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Bohdana Majerová 

Druhá část historické trilogie zachycuje dramatické období 

boje o moc po smrti egyptského faraona Achnatona v 

polovině 14. století před Kristem.  

 

Vlach, Robert      ZK 5054/1-2 

Na volné noze : podnikejte jako profesionálové 
 (30 hod., 1 min.) MP3. -- Čte Petr Hanák.  

Knížka českého podnikatele a podnikatelského poradce 

vysvětluje, jak úspěšně podnikat v roli nezávislého 



profesionála na volné noze.  

 

Schenkel, Andrea Maria     ZK 5055 

Jedlová samota 

(2 hod., 28 min.) - MP3. -- Účinkují Jiří Dvořák, Lukáš 

Hlavica a další.  

Anotace: Námětem kriminálního příběhu je skutečná 

událost, která se stala v Bavorsku na počátku 50. let 20. 

  

 Zelenka, Zdeněk     ZK 5057 

Nesmrtelná teta  

(4 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiřina Bohdalová 

Pohádka o Matějovi, který odešel do světa, aby hledal 

štěstí. Do cesty se mu však postaví "nesmrtelná teta" 

Závist, která mu brání ve sňatku s princeznou Pavlínkou. 

Mina, Denise       ZK 5056 

 Stále půlnoc  

(12 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Martin Siničák.  

První případ, ve kterém vystupuje vyšetřovatelka Alex 

Morrowová.  

 

Prokop, Josef Bernard     ZK 5058 

 Sámo : velký vládce Čechů a tajný vyslanec krále 

Chlothara  

 (11 hod., 42 min.) Čte Aleš Procházka  

Sámova říše - dějiny - 7. století  

 

Cook, Robin       ZK 5059 

Zákrok    

(12 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Marek Holý 

Thriller z lékařského prostředí, ve kterém vystupují jako 



hlavní postavy soudní lékař Jack Stapleton a patoložka 

Laurie Montgomeryová.  

století. Pachatel nebyl nikdy usvědčen. Tragický příběh 

předkládá autorka čtenáři postupně, s výborně 

gradovaným napětím a pomocí mnoha střídajících se 

vypravěčů - ústředních osob.  

Anderson, Natalie C      ZK 5061 

  

Město světců a zlodějů      

1 audiodisk (12 hod., 40 min.) -- MP3. -- Čte Marcela 

Šiková.  

V temných uličkách města Sangui se pohybuje dívka Tina, 

která trpělivě čeká, až nastane správný čas na pomstu a 

odhalení vraha její matky.  

 

Robbins, Tom       ZK 5062 

P jako pivo 
1 audiodisk (2 hod., 37 min.) ; 12 cm. -- MP3. -- Čte Věra 

Slunéčková. "Dětská knížka pro dospěláky, dospělácká 

knížka pro děti". Knížka zavede mladé i starší čtenáře až 

na hranice skutečnosti, kterou dovedou děti tak dobře 

přetvářet, ale hlavně do světa těch nejvlastnějších 

významů, které v sobě nese pořádné, vychlazené piviště.  

 

Rodari, Gianni       ZK 5063 

O statečném Cibulkovi  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) -- MP3. -- Čte Jana 

Scheubová. Veselé i vážné příhody chlapce z pohádkové 

země ovoce a zeleniny.  

  



 

Rodari, Gianni       ZK 5064 

Pohádky po telefonu 
1 audiodisk (4 hod., 15 min.) -- MP3. -- Čte Jana 

Scheubová. Krátké moderní pohádky, zarámované 

příběhem tatínka, který je každý večer vyprávěl své dcerce 

po telefonu.  

 

Rolland, Romain      ZK 5065 

Mystický a činný život dnešní Indie  

1 audiodisk (19 hod., 29 min.) -- Název z nahrávky. -- 

Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte Lubor Navrátil.  

Autor na pozadí životních příběhů dvou velkých indických 

zasvěcenců, Rámakrišny a Vivékánandy, představuje 

nádherný, velkolepý svět moudrosti a poznání, který je 

přes svou vzdálenost nesmírně blízký člověku naší doby.  

  

 

Rollins, James       ZK 5066/1-2 

Poslední orákulum  

2 audiodisky (18 hod., 36 min.) -- Název z nahrávky. -- 

Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte František Dočkal. 

Američtí agenti z elitní skupiny Sigma Force bojují se 

skupinou ďábelských vědců.  

 

Rosnay, Tatiana de      ZK 5067 

Klíč k minulosti  
1 audiodisk (10 hod., 33 min.) -- MP3. -- Čte  Renata 

Volfová. Psychologický román, odehrávající se střídavě v 

roce 1942 a na počátku 21. století, připomíná perzekuci 



židovského obyvatelstva. První anglicky psaná próza 

francouzské spisovatelky, novinářky a scénáristky působí 

velmi přesvědčivě.  

  

 

 Rosten, Leo Calvin     ZK 5068  

Pan Kaplan má třídu rád  

1 audiodisk (5 hod., 33 min.) ; 12 cm. -- Název z nahrávky. -

- Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte Lubor Tokoš..  

Klasická humoristická kniha o středoevropském 

vystěhovalci, který se úporně prodírá úskalím angličtiny ve 

večerní přípravce pro dospělé v New Yorku.  

 

Rowling, J. K.      ZK 5069 

Bajky barda Beedleho  

1 audiodisk (2 hod., 4 min.) -- MP3. -- Čte Jan Hyhlík.  

Soubor prastarých pohádek, které zná každé kouzelnické 

dítě, se nyní dostává i k mudlovským čtenářům.  

 

Ruark, Robert Chester     ZK 5070 

Safari  
1 audiodisk (13 hod., 46 min.) -- MP3. -- Čte František 

Dočkal. V šesti částech své knihy popisuje autor svá 

africká safari nejen prostřednictvím dramatických zážitků 

a loveckých úspěchů jako nádherné dobrodružství, ale 

hlavně jako celoživotní očistnou zkušenost, protipól své 

městské existence.  

   

Bryndza, Robert      ZK 5071/1-2 

Dívka v ledu  



2 audiodisky (14 hod., 55 min.) ; 12 cm. -- Název z 

nahrávky. -- Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte Helga 

Čočková.  

První díl poutavé detektivní série s vyšetřovatelkou Erikou 

Fosterovou. V londýnském parku je nalezeno zmrzlé tělo 

zavražděné mladé ženy. Šéfinspektorka Erika bude čelit 

při vyšetřování jak profesním, tak i osobním problémům i 

rafinovanému vrahovi.  

 

Huxley, Aldous       ZK 5072 

Konec civilizace  

1 audiodisk (8 hod., 26 min.) -- MP3. -- Nezkrácená verze. -- 

Čte Marek Holý.  

Utopický román je obrazem lidské společnosti v 

budoucnosti, v době netušeného rozvoje vědy a techniky.  

 

Janáč, Marek       ZK 5073 

Listopad 1989 : 14 hodin komentovaných 

originálních nahrávek  

1 audiodisk (13 hod., 53 min.) -- MP3. -- Marek Janáč, Jiří 

Suk. Sametová revoluce a okolnosti pádu totality v roce 

1989 ve zvukových nahrávkách (projevy, prohlášení, 

nahrávky zákulisních jednání, politická setkání atd.).  

 

Child, Lee       ZK 5074/1-2 

Jatka  
2 audiodisky (17 hod., 18 min.) -- MP3. -- Čte Vasil Fridrich. 

První kniha série Jack Reacher. Napínavý thriller, ve 

kterém zkušený vojenský policista Jack Reacher rozplétá 

řadu brutálních vražd v americkém městečku.  

 



Pratchett, Terry       ZK 5075/1-2 

Soudné sestry 
2 audiodisky (15 hod., 57 min.) -- Název z nahrávky. -- 

Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte Zuzana Slavíková.  

Šestá kniha z cyklu fantastické Zeměplochy, ve které tři 

svérázné čarodějnice za pomocí kouzel a magie dosadí na 

trůn správného krále.  

 

Soukupová, Petra     ZK 5076 

Kdo zabil Snížka?  

1 audiodisk (4 hod., 35 min.) -- MP3. -- Čte Martha Issová. 

Příběh s detektivní zápletkou pro děti.  

 

Soukupová, Petra      ZK 5077 

Nejlepší pro všechny 
1 audiodisk (12 hod., 35 min.) -- Název z nahrávky. -- 

Nahrávka ve formátu MP3. -- Čtou Jan Cina, Milena 

Steinmasslová, Martina Krátká.  

Psychologický román sleduje vztahy v rodině, kde všichni 

chtějí jeden pro druhého to nejlepší a všichni jsou tváří v 

tvář životu stejně bezmocní.  

  

 

Šikl, Jaroslav       ZK 5078 

Mrtvé komando  

1 audiodisk (10 hod., 44 min.) -- MP3. -- Čte Pavel Rímský. 

-- Dobrodružný román s protifašistickou tematikou vypráví 

historii muže, který dlouho po válce byl nucen sám vzít 

spravedlnost do svých rukou.  

 



Nesbø, Jo        ZK 5079/1-2 

Macbeth  
2 audiodisky (17 hod., 32 min.) -- MP3. -- Čte Václav Neužil. 

Thriller o boji o moc, odehrávající se v pochmurných 

noirovských kulisách i v temnotě paranoidní lidské mysli.  

 

 

Klevisová, Michaela      ZK 5080/1-2 

Zmizela v mlze 
2 audiodisky (11 hod., 21 min.) -- MP3. -- Čte Kristýna 

Kociánová.  

Detektivní román, ve kterém se český kriminalista na 

dovolené v Norsku ocitne v zamotaném případu smrti dvou 

mladých žen.  

  

  

Hendricks, Greer     ZK 5101 

Manželka mezi námi  
1 audiodisk (12 hod., 8 min.) -- MP3. -- Čte Jana Štvrtecká. 

-- Příběh Vanessy Thompsonové, žárlivé ženy, která je 

posedlá snoubenkou svého bývalého manžela. Anebo je 

vše ve skutečnosti jinak?.  

 

Macháček, Michal          ZK 5102 

Gustáv Husák 
1 audiodisk (4 hod., 13 min.) -- MP3. -- Účinkují: Aleš 

Procházka, Martin Matejka, Martin Veliký.  

Publikace vychází z doktorské disertační práce, za kterou 

byl autor oceněn Cenou Československé/Slovensko-české 

komise historiků. Vzhledem k velkému záběru knihy, 



mohlo rozhlasové zpracování nabídnout jen část 

rozsáhlého textu.  

 

Walliams, David      ZK 5103 

Půlnoční gang 
1 audiodisk (5 hod., 13 min.) -- MP3. -- Čte Jiří Lábus. -- 

Humorný i dojemný příběh o nejpříšernější nemocnici, kde 

se plní ty nejlepší sny.  

 

 

VanderMeer, Jeff     ZK 5104 

Anihilace 
1 audiodisk (7 hod., 29 min.)  12 cm. MP3. -- Čte Pavla 

Fantaskní román od autora, který patří k současnému 

literárnímu hnutí New Weird. Oblast X byla desítky let 

odříznuta od zbytku kontinentu a rozlehlé pozůstatky 

lidské civilizace znovu opanovala příroda. Nyní se sem 

chystá dvanáctá expedice, která na místo dorazí s tím, že 

očekává neočekávané a Oblast X skutečně dostojé své 

pověsti.  

 

  

Březina, Jiří        ZK 5105 

Promlčení 
1 audiodisk (6 hod., 35 min.) -- MP3. -- Čte Jakub Saic.  

Úvodní díl zajímavé detektivní série Tomáš Volf, ve které 

mladý policista narazí při zkoumání promlčených vražd na 

podivné úmrtí, k němuž došlo v roce 1991 v zastrčené 

osadě Pasečky u rakouských hranic.  

 

  



Heryán, Ladislav          ZK 5106 

Exotem na této zemi : o Božím milosrdenství mezi 

námi 1 audiodisk (5 hod., 10 min.) -- MP3. -- Čte Ladislav 

Heryán Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, 

"pastýře undergroundu", je putováním po stopách Božího 

milosrdenctví na této zemi.  

 

 

 

Matocha, Vojtěch      ZK 5107 

Prašina 

1 audiodisk (8 hod., 10 min.) ; 12 cm. -- Název z nahrávky. -

- Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte Matouš Ruml.  

Foglarovsky laděný a mimořádně dobrodružný příběh se 

odehrává v tajuplné části Prahy, zvané Prašina.  

 

Röhr, Heinz-Peter      ZK 5108 

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : 

sebedestruktivní vnitřní programy a jejich 

překonávání  
1 audiodisk (7 hod., 21 min.) -- MP3. -- Čte Ilja Kreslík. -- 

Příručka se snaží rozpoznat, popsat a odstarnit nežádoucí 

pocity týkající se hodnocení vlastní osoby. Vhodné pro 

psychology, psychoterapeuty, pracovníky pomáhajících 

profesí a čtenáře se zájmem o populárně psychologickou 

tematiku.  

 

 

Kotleta, František      ZK 5109 



Rázová vlna : postapokalyptický román 
1 audiodisk (8 hod., 36 min.) -- MP3. -- Čte Borek 

Kapitančik. -- Třetí kniha postapokalyptické, temné sci-fi 

vize z Čech blízké budoucnosti.  

  

 

Fiker, Eduard       ZK 5110 

Paní z šedivého domu  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) -- MP3. -- Čte Václav Knop. -- 

Král české detektivky, tentokrát ve stylu Edgara Wallace. 

Slovutný detektiv T.B. Corn se ujímá případu, ve kterém 

spolu se svým pobočníkem hledá cestu, jak prokázat 

rafinovanou vraždu mladé dívky.  

 


