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Landsman, Dominik       ZK 5171 

Deníček moderního fotra 3, aneb, Historky z 

rodičovského podsvětí  
1 audiodisk (7 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Filip Švarc -- 

humoristické příběhy  

Čeňkovi už jsou tři roky, plínky zkušeně vyměnil za nočník a 

fotrovi na mateřské nastává, podle všeho, odylické období, 

kdy péči o hyperaktivní dítě převezme školka.  

 

 

Gabaldon, Diana       ZK 5172/1-2 

Cizinka  
2 audiodisky (24 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Jitka Ježková – 

americký román 

Romantický příběh, v němž se  zdravotní sestra Claire 

Randallová ocitá díky podivné časové přesmyčce v 18. století 

ve Skotsku.  

 

Coelho, Paulo         ZK 5173 

Hipík  
1 audiodisk (7 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Martin Pechlát – 

autobiografické román 

V částečně autobiografickém románu se Paulo Coelho vrací 

do svého mládí, do bouřlivé doby přelomu 60. a 70. let 20. 

století. Na pozadí hlavní linie vyprávění, líčícího cestu dvou 

mladých lidí za duchovním poznáním do Nepálu, sledujeme 

celosvětové hnutí hippies i dramatické události jara roku 

1968 ve Francii.  



Suchý, Jiří          ZK 5174 

Klaun si povídá s Bohem  
1 audiodisk (3 hod., 22 min.) -- MP3 – úvahy 

Úvahy legendárního českého zpěváka, divadelníka, básníka 

a výtvarníka o Bohu a křesťanské víře. Jako dárek pro 

posluchače autor kulantně přidal i píseň "Když je mi nejhůř" 

a dvě ukázky ze semaforských her, kde spolu s ním účinkují i 

Jitka Molavcová a Jiří Štědroň.  

  

 

 

 

McCall Smith, Alexander       ZK 5175 

První dámská detektivní kancelář  
1 audiodisk (4 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Jana Stryková - 

detektivní román 

Nevšední detektivní román, v němž je hlavní hrdinkou 

soukromá detektivka, paní Ramotswe. Ta si otevřela první 

detektivní kancelář v Botswaně poté, co prodala stádo 

chovných krav, jenž jí odkázal otec.  

  

 

 

 

Haywood, Sarah         ZK 5176 

Kaktus  
1 audiodisk (11 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá – 

anglický román 

Poutavý román, který nás provede osmi nezapomenutelnými 

měsíci života nezávislé Londýňanky Susan.  



Zelenka, Zdeněk        ZK 5177 

Kouzelník Žito  
1 audiodisk (4 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Miloň Čepelka - 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádka o tom, jak láska a spravedlnost bojují proti 

pekelným mocnostem.  

 

 

 

Drijverová, Martina        ZK 5178 

České pověsti pro malé děti 2  
1 audiodisk (1 hod., 43 min.) -- MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Další tajuplné a pozoruhodné příběhy nejznámějších českých 

pověstí, převyprávěných pro mladší školáky a pro zralejší 

předškoláky.  
 

 

 

 

Kučera, Ilja          ZK 5179 

Přehodit řeku  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – 

historický román 

Román mapující mimo jiné skutečný příběh Rudolfa 

Formise, německého inženýra zastřeleného na Slapech kvůli 

tajné, protinacistické vysílačce.  

 

 

 



Macek, Tomáš        ZK 5180/1-2 

Příběhy Staré dámy  
2 audiodisky (18 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup, 

Vasil Fridrich – monografie 

Tour de France představuje více než 100 let dechberoucích 

dramat, komických situací i tragických nehod, má své hrdiny 

i poražené. Nechybí ani stopa, kterou na ní zanechali čeští 

sportovci, jejichž vzpomínky autor zaznamenal.  
  

 

 

 

Flanagan, John        ZK 5181 

Hraničářův učeň. Rozvaliny Gorlanu  
1 audiodisk (7 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Matouš Ruml – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První kniha série fantasy příběhů o hraničářském učni 

Willovi a jeho přátelích.  

  

 

 

 

Petrášek, Jiří          ZK 5182 

Kapka do žil  
1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Jan Přeučil – 

vzpomínky  

Kniha textů, glos, aforismů, citátů, ale hlavně milých 

vzpomínek na otce Jana Wericha, na setkávání se 

zajímavými lidmi, na dětství a na historky z natáčení či 

divadelních prken.  



Kuby, Clemens         ZK 5183 

Zázračné zdraví : návod k jinému myšlení  
1 audiodisk (3 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

populárně-naučné publikace  

Léčebná metoda Mental Healing, která dokáže vyléčit 

duchovní cestou i z těch nejtěžších nemocí.  

  

  

 

 

Dvořáková, Petra        ZK 5184 

Dědina : pole, závist, chtíč a  
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková – 

společenský román 

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Lehce humorný příběh 

jedné současné vesnice, svižné vyprávění, které nikoho 

nesoudí.  

  

  

 

 

Hawking, Lucy        ZK 5185 

Jirkův vesmírný lov pokladů  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Kniha o fantastické cestě vesmírem za pokladem a 

záchranou planety Země je plná nejen neuvěřitelných 

dobrodružství Jirky a jeho kamarádů, ale i nejnovějších 

vědeckých poznatků o vesmíru.  

  



Francouzská         ZK 5186 

Francouzská poezie z dob impresionismu 
1 audiodisk (48 min.) -- MP3 -- Recitují Václav Voska, Luděk 

Munzar, Otomar Krejča, Josef Chvalina --  francouzská poezie  

Audiokniha Francouzská poesie z dob impresionismu 

obsahuje nahrávky básní autorů jako Charles Baudelaire, 

Jean-Arthur Rimbaud, Paul Verlaine a dalších v podání 

předních českých herců.  

  

 

 

Pod           ZK 5187 

Pod nebem Francie  
1 audiodisk (1 hod., 16 min.) -- MP3 -- Recitují Pavel 

Pavlovský, Věra Galatíková, Pavel Soukup ; Eva Novotná, 

zpěv ; Milan Svoboda, klavír - francouzská poezie 

Pořad nazvaný Pod nebem Francie měl ve Viole premiéru 

13.11.1984. Narozdíl od gramofonové desky následovalo po 

Baudelairově Cestě sedm lyrických básní Paula Verlaina v 

přednesu Pavla Pavlovského a Pavla Soukupa. Čtyři z nich 

přináší tato nahrávka jako písně (hudbu složil Milan 

Svoboda). Dvě písně na verše Paula Forta - tento autor v 

pořadu Violy zastoupen nebyl. Hudební intermezza v něm 

byla vytvořena osmi v originále zpívanými šansony na slova 

francouzských básníků v podání Evy Novotné.  

  

  

 

 

 



Minier, Bernard        ZK 5188/1-2 

Noc  
2 audiodisky (15 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -- 

detektivní roman 

Čtvrtý díl detektivní série s kriminalistou Martinem 

Servazem.  

 

 

 

Eislerová, Jana         ZK 5189  

Gulliverovy cesty  
1 audiodisk (1 hod., 45 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Brabec – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Putování lodního lékaře, který se na svých cestách dostane 

do bájných zemí a na jejich zřízení tepe nešvary Anglie 18. 

století.  

 

 

 

Rudiš, Jaroslav        ZK 5190 

Český ráj  
1 audiodisk (5 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček – 

český román 

Novela o současných mužích, jejich touhy a sny se 

soustřeďují na tajemný svět za vysokou zdí, který možná 

obývají ženy.  

 

 

 

 



Cowell, Cressida        ZK 5191 

Škyťák Šelmovská Štika III. Jak zlomit dračí prokletí  
1 audiodisk (5 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Ve čtvrtém díle vzpomínek se Škyťák Šelmovská Štika III. 

vydává se svojí novou kamarádkou Kamikazi na nejděsivější, 

nejstrašidelnější a nejpříšernější dobrodružství, jaké dosud 

zažil.  

  

 

 

Rajniš, Martin         ZK 5192  

Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek  
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus, Jaromír 

Meduna - autobiografické vzpomínky 

Architekt, profesor a autor mnoha odborných publikací se 

rozhodl sepsat vzpomínky ze svého života plného cestování, 

netradičních zvratů, úspěchů i pádů.  

  

 

 

 

Dickinger, Christian        ZK 5193  

Černé ovce mezi Habsburky  
1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Jaroslav Doleček – 

biografie 

Životopisy třinácti členů habsburského rodu se soustřeďují 

na jejich soukromý život, choroby (zvláště duševní), či 

politické a milostné skandály.  

 



Čechov, Anton Pavlovič       ZK 5194  

Racek 
1 audiodisk (7 hod., 40 min.) -- MP3 -- Účinkují Jiřina 

Petrovická, Bořivoj Navrátil, Rudolf Pellar a další - rozhlasové 

hry  

Komedie ruského klasika o pomíjivosti lásky a proměnlivosti 

lidských vztahů  

  

 

 

Helle, Helle          ZK 5195  

Tohle jsem měla napsat v přítomném čase  
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová – 

román pro ženy 

Psychologický román o tápání a bezradnosti mládí je 

příběhem dvacetileté dívky a její poněkud apatické reakce 

na právě probíhající "přítomný čas".  

  

 

 

Gunnarsson, Hans        ZK 5196  

All inclusive : román  
1 audiodisk (9 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Filip Čáp. -- 

detektivní román 

Román plný překvapivých zvratů, ale především satiry a 

černého humoru s přesnými a nemilosrdnými postřehy o 

chování "dovolenkářů".  

  

 

 



Thilliez, Franck         ZK 5197  

Syndrom E  
1 audiodisk (13 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -- 

detektivní román 

Úvodní část detektivní pentalogie propojuje až sadistické 

scény plné temného násilí s neméně děsivou zápletkou, v níž 

se vědecké poznatky stávají nástrojem pro manipulaci a 

zneužití lidské mysli.  

 

 

 

Corry, Jane         ZK 5198/1-2 

Manželova žena : láska, manželství, vražda  
2 audiodisky (16 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Ivana Milbachová 

– psychologický román 

Psychologický thriller, v němž každodenní lži jednotlivých 

postav utahují smyčku osudu čím dál pevněji, a vedou tak k 

nezvratným událostem.  

  

  

 

 

Ryan, Anthony         ZK 5199/1-3 

Pán věže  
3 audiodisky (28 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čtou Ivan Lupták, 

Pavel Soukup, Eva Josefíková a další – fantasy román 

Druhý díl rozsáhlé epické fantasy série Stín krkavce přináší 

další dobrodružství Vélina Al Sorny, bojovníka, jenž byl od 

dětství cvičen k boji a zabíjení ve službách Víry.  

  



Walliams, David        ZK 5200 

Malý miliardář : zábava za všechny peníze  
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Malý Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý 

kluk v celé Británii. Má nač si vzpomene: vůz Formule 1, 

kino, pět set párů sportovních bot, orangutana jako sluhu. A 

přece mu něco důležitého chybí: kamarád. Poprosí proto 

tátu, aby směl chodit do obyčejné školy (inkognito), čímž 

rozpoutá sérii bláznivých situací.  

  

Zuckerman, Peter         ZK 5201  

Pohřbeni v oblacích : tragédie na K2 poprvé z pohledu 

šerpů  
1 audiodisk (9 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Michal Roneš – 

literatura faktu 

Kniha sleduje dlouhou cestu dvou Šerpů z jejich odlehlých a 

zaostalých vesnic v Nepálu až na vrchol nejnebezpečnější 

hory světa. Z fascinující nové perspektivy přitom vypráví o 

jedné z nejdramatičtějších katastrof v historii horolezectví.  

 

 

Hawking, Lucy         ZK 5202  

Jirka a velký třesk  
1 audiodisk (7 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Neuvěřitelně napínavý příběh o dobrodružství Jirky a jeho 

kamarádky Aničky na cestách vesmírem. Kniha zahrnuje 

některé z posledních vědeckých teorií o cestování časem a o 

velkém třesku.  



 Kučerová, Alena        ZK 5203 

Můj život s Blonckou 2, Bloncčin deníček  
1 audiodisk (8 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová – 

fiktivní deník 

Další humorné vyprávění o fence labradora Bloncce a její 

paničce.  

  

 

 

 

Kučerová, Alena         ZK 5204 

Můj život s Blonckou  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová – 

fiktivní deník 

Humorné vyprávění o fence bílého labradora Bloncce a její 

paničce Aleně.  

  

 

 

 

Whitton, Hana         ZK 5205  

Karel IV. : jménem koruny, jménem lásky  
1 audiodisk (6 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čtou Saša Rašilov, 

Andrea Elsnerová – historický román 

Historický román o slavném českém panovníkovi, který 

dovedl země koruny české k nebývalému rozkvětu, jen v 

soukromí, jako by se mu štěstí vyhýbalo. Román se věnuje 

především jeho láskám, včetně historicky nedoloženého 

vztahu s Isabelou, sestrou jeho první ženy Blanky z Valois.  

 



Gruelle, Johnny         ZK 5206  

Hadrová Ančka  
1 audiodisk (1 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Luba Skořepová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dojemné příběhy hadrové panenky, která spolu s ostatními 

hračkami v noci ožívá.  

 

 

 

 

Barrie, J. M. (James Matthew)     ZK 5207 

Petr Pan  
1 audiodisk (6 hod., 31 min.) -- MP3 -- Vypravěč Lukáš  

Hlavica, Matěj Převrátil (Petr  Pan), Viktorie Hrachovcová 

(Wendy) a další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Klasická pohádka, v níž všechny děti, až na jednu výjimku, 

jednou vyrostou. Tou výjimkou je Petr Pan, kouzelný malý 

vejtaha, který se rozhodl, že se z něj nikdy nestane nudný 

dospělák.  

 

 

 

Fulghum, Robert        ZK 5208  

Drž mě pevně, miluj mě zlehka : příběhy z tančírny 

Century  
1 audiodisk (5 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čtou Miroslav Hanuš, 

Helena Dvořáková – americký román 

Román známého amerického autora vypráví příběh 

tanečníků tanga a jedné oblíbené tančírny v Seattlu.  

 



Martin, Charles         ZK 5209  

Hora mezi námi  
1 audiodisk (11 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Marek Holý – 

americký román 

Dramatický boj o přežití v extrémních podmínkách probudí v 

novinářce Ashley a chirurgu Benovi sílu, o níž neměli tušení. 

Podlehnou v mrazivé pustině zraněním těla a duše, nebo 

znovu uvěří v lásku?  

  

 

 

 

Kinney, Jeff          ZK 5210  

Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc  
1 audiodisk (1 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Václav Kopta – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Šesté pokračování humorných deníkových zápisků Grega 

Heffleyho.  

  

 

 

Groen, Hendrik         ZK 5211 

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let : dokud se 

žije : mezinárodní bestseller  
1 audiodisk ( hod., min.) -- MP3 -- Čte Jaromír Meduna – 

fiktivní deník 

Holandský stařík je zpět! Ve svém deníku Hendrik dojemně a 

s laskavým humorem líčí další rok v domově důchodců.  

  

  



Gogol', Nikolaj Vasil'jevič      ZK 5212 

Ženitba  
1 audiodisk (1 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Dana Medřická, 

František Filipovský, František Kreuzmann -- rozhlasové hry  

Satyrická komedie o nepodařených námluvách, kde se o 

jednu nevěstu uchází několik svérázných ženichů.  

  

 

 

Hanks, Tom         ZK 5213  

Neobvyklý typ : (něco málo povídek)  
1 audiodisk (11 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Šimon Krupa – 

americké povídky 

Ve sbírce sedmnácti povídek oscarového herce Toma 

Hankse se setkáváme s plejádou pečlivě propracovaných 

postav, jejichž prostřednictvím se čtenář ocitá na 

nejrozličnějších místech v nejrůznějších časech.  

 

 

 

Nesvadbová, Barbara       ZK 5214  

Momentky  
1 audiodisk (2 hod., 45 min.) -- MP3 -- Čte Jitka Čvančarová, 

Jitka Ježková – české povídky 

Povídky zachycují chvíle, kdy se náš život láme, jsou to 

okamžiky hlubokého štěstí i bolestných ztrát, nebo fatálních 

rozhodnutí. Jsou chvíle, které zůstanou v hlavě jako v albu - 

navždy.  

 

 



Tudor, C. J         ZK 5215/1-2 

Kříďák  
2 audiodisky (9 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

detektivní romány 

Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si 

nás najdou. Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala 

nehoda.  

 

 

Cole, Daniel         ZK 5216/1-2  

Loutkář  
2 audiodisky (13 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Monika Žáková. 

– detektivní román 

Druhý díl krimi série s detektivem Wolfem a seržantkou 

Baxterovou. Tentokrát se v Londýně a také v New Yorku 

objevuje vrah, který své oběti věší a do hrudi jim vyřezává 

slovo "Návnada".  

 

 

Simenon, Georges        ZK 5217  

Maigret v akci  
1 audiodisk (6 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vlasák -- 

detektivní příběh 

První "oficiální" maigretovka, kterou Georges Simenon 

napsal pod svým jménem. Komisař Maigret se svými 

spolupracovníky kousek po kousku odhaluje souvislosti 

vedoucí ke konečnému rozuzlení zamotaného případu.  

  

  

 



Benjamin, Chloe       ZK 5218/1-2 

Věštba  
2 audiodisky (11 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Tereza 

Dočkalová – fantasy román 

Strhující románový příběh o moci osudu a volby, o kouzlu 

vyprávění, podstatě víry a síle rodinných pout.  

 

 

 

Pratchett, Terry        ZK 5219/1-2  

Stráže! Stráže!  
2 audiodisky (15 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Jan Zadražil – 

fantasy román 

Osmá kniha z cyklu fantastické Zeměplochy, ve které jakýsi 

tajemný noční tvor mění obyvatele Ankh-Morkporku v něco, 

co silně připomíná tablety živočišného uhlí.  

  

  

 

 

Plachý, Jiří          ZK 5220  

Emil Boček : strach jsem si nepřipouštěl  
1 audiodisk (4 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský – 

biografie 

Vzpomínky stíhacího letce Emila Bočka věnované období 

druhé světové války.  

 

 

 

 



 

  

  
 

  

  

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

  

 

 



 
 

  

 

 

  
 

  

  

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

  

 
 

 

 

 

  



 

  

 
 

  

 

 

  

  

 
 

  

  

  

 

 
 

  

 

  

 

 

 
 


