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Perry, Sarah       ZK 5111/1-2 

Nestvůra z Essexu 
2 audiodisky (13 hod., 5 min.). -- MP3 -- Čte Kateřina 

Horáčková-Mendlová.  

Příběh o lásce ke svobodě a poznání, o protikladech, které se 

přitahují a o lidských vášních a vysokých ideálech, které díky 

nim často berou za své.  

 

 

 

Pitrová, Šárka        ZK 5112 

Chraňte svůj zrak  

1 audiodisk (4 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová. 

Příručka seznamuje se strukturou oka a jeho funkcí, s 

nejběžnějšími očními onemocněními a nejvhodnějšími 

poznatky o jejich léčbě.  

 

 

 

Scruton, Roger        ZK 5113 

Piju, tedy jsem : filozofův průvodce vínem  

1 audiodisk (10 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

Kniha je nejen sofistikovaným filozofickým průvodcem 

myšlením o víně, ale i jeho vášnivou obhajobou, napsanou 

typickým anglickým humorem.  

 

 

 



Vondruška, Vlastimil      ZK 5114 

Fiorella a dům ztracených duší : dobrodružství dcery 

dvorního alchymisty císaře Rudolfa II.  

1 audiodisk (10 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková.  

Další napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a 

dvou jejích kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II. 

Tentokrát řeší záhadu domu U Bezhlavého kohouta.  

 

  

 

Hilton, L. S.        ZK 5115 

Maestra  
1 audiodisk (12 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová  

Drsný erotický thriller, v němž hlavní hrdinka nepatří do řady 

uvzdychaných žen sedících v koutě.  

 

 

 

 

Fabricius, Johan       ZK 5116             

Tajný deník čínské císařovny  

1 audiodisk (3 hod., 51 min.) -- MP3 -- Průvodní slovo Přemysl 

Hnilička, účinkují Jaroslava Adamová, Hana Maciuchová a 

další.  

Román o proslulé čínské císařovně, vládnoucí koncem 19. 

století, známé světu jako krutá vládkyně a intrikánka bez 

skrupulí.  

 



Cole, Daniel       ZK 5117/1-2 

Hadrový panák 
2 audiodisky (13 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Martin Stránský. 

Detektivní thriller o pátrání po autorovi tzv. Hadrového 

panáka - mrtvoly sešité z těl různých lidí. Detektiv William 

"Wolf" Fawkes a jeho kolegyně Emily Baxterová jsou pověření 

identifikací obětí, vzápětí ale musí čelit další hrozbě.  

 

 

Taussig, Pavel        ZK 5118 

Neznámí hrdinové : pohnuté osudy  
1 audiodisk (1 hod., 56 min.) -- MP3 - Čte Lukáš Hlavica. 

Obsahuje: Rozvědčík od Berounky. Jaroslav Franěk -- 

Neporažený. Karel Pavlík -- V blízkosti Heydrichovy rodiny. 

Helena Vovsová -- Přežil svou smrt. Oldřich Stránský --Táta 

parašutistů. Karel Paleček -- Skutečný Vyšší princip, Josef 

Lukeš -- Tajemství nebeského jezdce. Filip Jánský. -- Čte 

Lukáš Hlavica. -- Méně známé hrdinské činy z období první a 

druhé světové války a následné totality. Skuteční hrdinové, na 

které se velmi rychle zapomnělo, nebo zůstali úplně 

neznámými - služka u Heydrichů, rozvědčík od Berounky a 

další.  

 

 

 

Gross, Andrew        ZK 5119/1-2 

Jediný muž : záchranná mise vedoucí do pekla jménem 

Osvětim!  

2 audiodisky (13 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák - 

detektivní romány.   



Ruiz, Miguel       ZK 5120/1-2 

Toltécké umění života a smrti : příběh objevování 
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) – MP3 - Čte Zdeněk Junák.  

Příběh objevování od autora "Čtyř dohod".  
  

  

Towles, Amor       ZK 5121/1-2 

Gentleman v Moskvě  

2 audiodisky (21 hod., 8 min.). -- MP3 -- Čte Igor Bareš. 

Strhující příběh klenoucí se od vzniku Sovětského svazu přes 

Velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova k moci.  

 

 

Larson, Erik       ZK 5122/1-2 

Ďábel v Bílém městě, aneb, Vraždy, kouzla a šílenství 

na výstavě, která změnila Ameriku  

2 audiodisky (18 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav Černý. 

Výjimečný příběh podle skutečných událostí vyrovnaně 

propojuje beletrii a literaturu faktu na osudech dvou 

rozdílných mužů: slavného architekta a chladnokrevného 

sériového vraha v Americe 2. poloviny 19. století.  

 

 

Šimáček, Radovan       ZK 5123 

Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318 
1 audiodisk (8 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup. 

Román o vzrušujících příbězích posázavských šlechticů na 

počátku 14. století není historickým románem, nýbrž 

smyšlenkou, detektivkou převlečenou do středověkého 

roucha.  

  



Townsend, Sue        ZK 5124 

Ztracené deníky Adriana Molea 1999-2001  

1 audiodisk (6 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec. 

Sedmé pokračování životních peripetií Adriana Molea z let 

1999-2001. Ač dospělý, stále však nezralý, se snaží 

vypořádat s rolí osamělého otce.  

 

 

 

Dousková, Irena       ZK 5125 

Rakvičky  

1 audiodisk (7 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková.  

Vtipná a dojemná novela o plánované prázdninové cestě 

dvacetileté Rózy do Ostravy je zároveň originálním pohledem 

na společenskou atmosféru nejen osmdesátých let.  

 

 

 

Keats, John         ZK 5126 

Déšť z plané růže  

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) – MP3 - Čte Eva Hadravová.  

Kniha obsahuje výbor z veršů klasika anglické a světové 

poezie.  
  

 

 

Coben, Harlan        ZK 5127 

Cizinec  
1 audiodisk (11 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Napínavý psychothriller o tom, jak se mohou dobře míněné lži 

v rukou neznámého cizince změnit ve smrtící pasti.  



Robb, J. D        ZK 5128/1-2 

Totožnost neznámá 
2 audiodisky (13 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková –  

V dalším krimithrilleru z řady případů Evy Dallasové pátrá 

sympatická hrdinka nejen po dvojici vrahů, ale i po jejich 

první oběti.  

 

 

 

 

Šmíd, Zdeněk        ZK 5129 

Proč bychom se netěšili, aneb, Jak se držet nad vodou 
1 audiodisk (5 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Volné pokračování úsměvných příběhů party nadšených 

vodáků z knihy Proč bychom se netopili... a Proč bychom se 

nepotili.  

 

 

 

 

Jane Austen        ZK 5130 

Pýcha a předsudek 
 1 audiodisk (3 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čtou Jaroslava 

Adamová, Jiří Adamíra, Milena Steinmasslová.  

Román se odehrává v Anglii na konci 18. a počátku 19. 

století a autorka zde s jemným humorem i s důvěrnou 

znalostí zobrazila život tamní společenské smetánky. 
 

 

 



Sims, Gill         ZK 5131 

Proč máma pije : deník vyčerpané matky 
1 audiodisk (13 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Zuzana Slavíková.  

Humorný román ve formě deníku o ženě, uštvané matce dvou 

dětí, které se blíží čtyřicítka a chce změnit styl svého života.  

 

 

 

Thériault, Denis        ZK 5132 

Podivuhodný život osamělého pošťáka  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Vojtěch Hájek, 

Magdaléna Borová 

Poetický román o lásce a záhadách lidské identity je 

portrétem osamělého pošťáka, jehož osobní příběh výrazně 

poznamená fakt, že vědomě porušuje listovní tajemství.  
  

 

 

Foglar, Jaroslav        ZK 5133 

Hoši od Bobří řeky  
1 audiodisk (6 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Jan Meduna.  

Kniha líčí dobrodružství skupiny městských chlapců na letním 

táboře.  
 

 

Doyle, Arthur Conan       ZK 5134 

Šest případů Sherlocka Holmese  

1 audiodisk (3 hod., 3 min.) -- MP3 – Čte Jiří Tomek, Jiří 

Samek, Jaroslav Kuneš, Václav Neužil a další.   

Šest detektivních povídek z rozhlasového archivu.  



Fučíková, Renáta      ZK 5135 

Obrazy z Nového zákona : další příběhy  

1 audiodisk (1 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Dvořák.  

Druhá část vyprávění o životě a učení Ježíše Krista a o 

osudech apoštolů Petra a Pavla. Dokončení nesmrtelného 

příběhu.  
 

 

 

Šťastná, Barbora       ZK 5136 

Šťastná kniha  

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Marie Ludvíková. 

Autorčino vyprávění o tom, jak začala hledat radost a pocit 

štěstí v každodenním životě.  

 

 

 

Honzák, Radkin        ZK 5137 

Chcete se stát psychiatrem?!  

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) -- MP3 – Čte Radkin Honzák.  

Několik vzpomínkových zamyšlení našeho předního 

psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, která osobně načetl.  

 

 

Miroslav Horníček      ZK 5138/1-3 

Dobře odtajněný Miroslav Horníček  

3 audiodisky (30 hod., 11 min.) -- MP3 -- čte Miroslav 

Horníček soudničky Františka Němce   

Soubor nahrávek dosud nikdy nevydaných, ale i známých či 

zapomenutých.  



Shaw, Bernard        ZK 5139 

Pygmalion  
1 audiodisk (1 hod., 38 min.) -- MP3 - rozhlasové hry   

Romantická hra o profesoru fonetiky Higginsovi a jeho žačce 

Líze Doolitlové, která se promění v okouzlující mladou dámu. 

Hra se stala předlohou muzikálu.  

 
 
 

 

 

Schiller, Friedrich       ZK 5140 

Úklady a láska  

1 audiodisk (2 hod., 38 min.) -- MP3 -- Rozhlasová 

dramatizace  

Dílo je vášnivou obžalobou zkorumpovaného a násilnického 

německého feudalismu, jedná o osudu dvou milenců, 

mladého šlechtice a prosté dívky.  
 
 

 

 

 

McEwan, Ian       ZK 5141/1-2  

Pokání  
2 audiodisky (15 hod., 1 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová – 

anglické romány 

Strhující psychologický příběh o důsledcích tragického omylu 

vnímavé, ale svět dospělých dosud nechápající dívky na 

osudy lidí kolem ní i jí samotné.  

 



Deitch, Gene       ZK 5142/1-2  

Z lásky k Praze  
2 audiodisky (13 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Filip Sychra – 

autobiografie 

Čtivě napsaná autobiografie o neuvěřitelných osudových 

zvratech významného amerického filmaře, který spoluutvářel 

dějiny československého animovaného filmu.  

 

 

 

Dombrovská, Lenka      ZK 5143/1-2 

Charlotta : žena T. G. M.  
2 audiodisky (13 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Lenka Veliká – 

prezidenti - partnerské a rodinné vztahy 

Charlotta, žena T. G. M., byla ženou mnoha paradoxů. Byla 

světicí i rebelkou, myslitelkou i příliš hodnou mámou. Kniha 

se soustřeďuje především na méně známé příběhy z 

Charlottina života a na nejvýraznější aspekty její osobnosti.  

 

 

Gordon, Noah       ZK 5144/1-3  

Ranhojič  
3 audiodisky (27 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – historické romány 

Rozsáhlý román Ranhojič je první ze série o lékařské dynastii 

Coleů. Mladý léčitel Robert Cole bojuje s nemocemi a se smrtí 

v primitivních podmínkách středověké Anglie 11. století. Je 

přesvědčen o tom, že se narodil stát se lékařem a uzdravovat 

nemocné. Proto se vydává na cestu do Persie, kde chce získat 

lékařské vzdělání u neproslulejšího lékaře své doby Avicenny.  



Větvička, Václav        ZK 5145  

Moje růžová dobrá jitra  
1 audiodisk (10 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – fejetony 

V pořadí třetí kniha úvah a postřehů českého botanika a 

dendrologa je tentokrát zaměřená převážně na osobitý 

místopis Čech a Moravy, které autor prochodil na svých 

cestách za tajemstvím planých růží.  

 

 

 

Mayes, Frances       ZK 5146/1-2  

Pod toskánským sluncem : můj italský domov  
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová – 

autobiografické romány 

Americká spisovatelka se kultivovanou formou a humorem 

dělí se čtenáři o své dojmy, zážitky a zkušenosti z 

několikaletého pobytu v italském Toskánsku, kde našla svůj 

druhý domov.  

 

 

 

Giesbert, Franz-Olivier       ZK 5147  

Trhačka zubů  
1 audiodisk (12 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Sylva Talpová – 

francouzské romány 

Svěží román o neobyčejném osudu dlouhověké zubařky 

Lucile, který ji zavede na tři kontinenty a do několika 

dějinných epoch světa i Francie, od Velké francouzské 

revoluce až po bitvu u Little Big Hornu.  



Vojtko, Honza         ZK 5148 

Morana Mařena  
1 audiodisk (10 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Milena 

Steinmasslová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Strašidelný až hororový příběh party čtyř dětí, skoro 

puberťáků, kteří v sobě objeví schopnosti komunikovat v 

různých formách a variacích se světem, který není zrovna pro 

smrtelníka běžný. Strhující horor pro mladší ... náctileté.  

 

 

 

 

Zibura, Ladislav         ZK 5149  

Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii  
1 audiodisk (9 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Ladislav Zibura – 

autobiografické příběhy 

Excentrický poutník Ladislav Zibura v knize popisuje zážitky z 

putování po nejzapadlejších vesnicích v oblasti Kavkazu.  

 

 

 

 

Tremayne, S. K.         ZK 5150  

Dítě ohně  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Regina Řandová – 

thrillery (romány) 

Mrazivý psychothriller nás zavede do starobylého sídla na 

jihozápadním pobřeží Anglie. Mladá novomanželka Ráchel se 

těší, že ji zde, po boku manžela Davida a jeho syna Jamieho, 

začne nový, šťastný život.  



Biliánová, Popelka      ZK 5151/1-2 

Do panského stavu III 
2 audiodisky (17 hod., 39 min.) - MP3 - čte Eva Hadravová. – 

český román. 

Závěrečný díl kroniky někdejší dejvické zelinářky završuje 

osudy protagonistů.  
  

  

 

 

 

Blake, Michael         ZK 5152 

Posvátná stezka 
1 audiodisk (13 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Jaroslav Doleček - 

americký román 

Volné pokračování románu "Tanec s vlky", vypráví o dalších 

osudech indiánského kmene Komančů v době, kdy jsou 

vytlačováni bělochy.  

  

 

 

 

Pacaud, Gérard         ZK 5153 

Léčím se sám pomocí homeopatie 
1 audiodisk (13 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová 

- populárně-naučné publikace 

Praktické a aktuální vodítko, jak o sebe pečovat a lépe žít 

pomocí homeopatie.  
  

 

 



Bradley, C. Alan         ZK 5154 

Koláč s kapkou jedu  
1 audiodisk (12 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová - 

detektivní román - zvukové záznamy pro děti a mládež 

První případ inteligentní dívenky s neobyčejně bystrým 

úsudkem a proříznutou pusou zavede čtenáře na ponuré 

anglické venkovské sídlo 50. let 20. století.  
  

 

 

 

Čermák, Petr         ZK 5155 

Člověk Jágr  
1 audiodisk (8 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klika – biografie 

Úspěšná sportovní kariéra nejlepšího českého hokejisty, 

nositele titulů mistra světa, zlaté medaile z olympijských her, 

úspěšného hráče NHL - vítěze Stanley Cupu.  

  

 

 

 

Vlugt, Simone van der        ZK 5156 

Půlnoční modř 
1 audiodisk (9 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová – 

historické romány 

Strhující příběh malířky, která stála u zrodu proslulé delftské 

modré keramiky. Historická fikce se odehrává v Holandsku 

druhé poloviny 17. století.  

  
  
 



Buck, Pearl S.       ZK 5157/1-2 

Hrdé srdce  

2 audiodisky (15 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – americký román 

Román vypráví o osudu talentované sochařky, která se 

tvrdošíjně pokouší skloubit cestu umělkyně s rolí matky. 

Příběh se odehrává v Paříži a New Yorku na sklonku třicátých 

let 20. století.  

  

 

 

 

Fynn           ZK 5158 

Pane Bůh, tady Anna  
1 audiodisk (7 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Hrzánová - 

hudba, zpěv, Aneta Langerová – anglická próza 

Příběh o životě jedné malé holčičky a o osvobozujícím účinku, 

jímž působila na svého přítele Fynna.  

  
  

 

 

Frýbová, Zdena         ZK 5159 

Robin  
1 audiodisk (4 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Hana Maciuchová – 

humoristický román 

Vtipně napsaný příběh vícečlenné rodiny, jejíž zaběhaný 

životní styl obrátí naruby její nový člen, zcela originální 

exemplář foxteriéra.  

  
  



Mašková, Miroslava       ZK 5160 

Tajemno kolem nás  
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Miroslava Mašková 

a Naďa Konvalinková. -- populárně-naučná publikace  

Audioknižní průvodce alternativními formami léčby 

(krystaloterapie, barevná terapie, květinová terapie dr. 

Bacha, aromaterapie a další) s řadou praktických rad a 

metod.  

 

 

 

Atwood, Margaret      ZK 5161/1-2  

Alias Grace  
2 audiodisky (18 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Pernetová, 

Pavel Batěk, Martin Zahálka, Lucie Juřičková – historické 

romány 

Historický román založený na skutečných událostech z roku 

1843, kdy byla za spoluúčast na vraždě svého 

zaměstnavatele Thomase Kinneara a jeho hospodyně Nancy 

Montgomeryové odsouzena šestnáctiletá služebná Grace 

Marksová.  

 

 

 

Backman, Fredrik      ZK 5162/1-2  

My proti vám  
2 audiodisky (16 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup – 

švédské romány 

Volné pokračování románu Medvědín vypráví o měsících 

následujících po událostech, které otřásly Medvědínem. 



Sapkowski, Andrzej      ZK 5163/1-2  

Zaklínač. II., Meč osudu  
2 audiodisky (16 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Martin Finger – 

fantasy romány 

Zaklínač Geralt z Rivie putuje světem, aby bojoval proti 

nestvůrám, temným bytostem, upírům a vlkodlakům a 

chránil obyčejné lidi. Výbor napínavých povídek obsahuje: 

Prolog z knihy Zaklínač I.; Poslední přání a komplet povídky 

Zaklínač II.: Meč osudu.  

 

 

 

Toro, Guillermo del      ZK 5164/1-2  

Tvář vody  
2 audiodisky (14 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čtou Jitka Ježková, 

Pavel Soukup – fantasy romány 

Neobvyklý a křehký příběh jako z jiného světa zasazený do 

Ameriky šedesátých let a odehrávající se na pozadí studené 

války. Příběh o lásce, svobodě, sebeúctě a rovnováze v 

přírodě.  

 

 

 

Jirousová, Věra         ZK 5165  

Tweety 1956-1963  
1 audiodisk (4 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

– deníky 

Kniha obsahuje kompletní přepis deníků básnířky a historičky 

umění Věry Jirousové, které si jako školačka psala od ledna 

1956.  



Bryndza, Robert      ZK 5166/1-2  

Noční lov : pokud tě někdo sleduje, jsi mrtvý... : další 

případ Eriky Fosterové  
2 audiodisky (14 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Helga Čočková – 

thrillery (romány) 

Volné pokračování napínavé řady temných detektivních 

thrillerů, ve kterém mladá vyšetřovatelka Erika Fosterová 

půjde po stopách extrémně nebezpečného sériového vraha.  

 

 

 

 

Dostál, Aleš         ZK 5167  

Pytlácké povídky : dvanáct mysliveckých příběhů  
1 audiodisk (4 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

české povídky 

Další povídkový soubor zkušeného autora mysliveckých 

příběhů je věnován pytlácké tématice.  

 

 

 

Kosatík, Pavel         ZK 5168  

100x TGM   
1 audiodisk (5 hod., 30 min.) -- Podnázev: co Masaryk řekl a 

napsal, jak to myslel a co to znamená -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

– citáty 

100 moudrých i vtipných, slavných i neznámých, ale vždy 

zajímavých výroků T. G. Masaryka. Pavel Kosatík se 

prostřednictvím svých komentářů  snaží vysvětlit smysl 

těchto citátů a zařadit je do širších souvislostí.  



Nabokov, Vladimir Vladimirovič     ZK 5169 

Pnin  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

americké romány 

Příběh hořce komické konfrontace ruského intelektuála, 

který emigroval po říjnové revoluci do USA, s americkým 

akademickým prostředím i se západním světem vůbec.  

  

  

 

Onder, Jan           ZK 5170 

Kdo zachrání Pižďucha?  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čtou: Jan Onder, Lukáš 

Pavlásek, Radoslav Banga, Dana Batulková, Jiří Dvořák – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Sbírka lehce netradičních pohádek tanečníka Jana Ondera a 

jeho maminky.  

  

 

  

 

 
 

  

  

 
 

  

 

 



  

 
 

  

  

 

 
 

 

 


