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Bellová, Bianca        ZK 5221  

Jezero  
1 audiodisk (6 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Žáčková – 

český román 

Novela současné české autorky je alegorickým a 

elegickým příběhem, odehrávajícím se ve fiktivní, 

ekologicky zdevastované zemi, ovládané ruskou armádou  

 

 

 

 

Berne, Eric         ZK 5222 

Jak si lidé hrají  
1 audiodisk (7 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav Černý – 

populárně-naučné publikace 

Kniha analyzuje originálním a názorným způsobem běžné 

situace mezilidských vztahů v rodině a v pracovním 

kolektivu  

 

 

 

 

Mayne, Andrew       ZK 5223/1-2 

Šelma  
2 audiodisky (10 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Zdeněk Velen 

– thrillery (romány) 

Americký thriller o profesoru Craynovi, který osamoceně 

pátrá po nebezpečném vrahovi dívek v montanských 

lesích.  

  



Richterová, Jana      ZK 5224/1-2  

Zahrada. 3. díl, Návrat  
2 audiodisky (17 hod., 16 min.). -- MP3 -- Čte Eva 

Spoustová-Málková – fantasy romány 

Třetí díl románové pentalogie na pomezí městské fantasy 

a psychologického románu, jejímiž hrdiny jsou dnešní 

mladí lidé obdaření zvláštními schopnostmi.  

  

 

 

Howey, Hugh       ZK 5225/1-2  

Turnus  
2 audiodisky (16 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop 

– americké romány 

Další kniha poutavé řady postapokalyptických sci-fi 

románů ze Země otrávené jedy seznamuje formou 

prequelu s okolnostmi, které vedly ke vzniku podzemních 

mnohapatrových objektů, tzv. sil.  

 

 

 

 

Mládková, Meda        ZK 5226  

Meda Mládková - můj úžasný život  
1 audiodisk (6 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová 

– autobiografické vzpomínky 

Knižní rozhovor přibližuje nevšední životní osudy ženy, 

která díky své cílevědomosti a nezdolné energii dokázala 

vybudovat vynikající sbírku obrazů malíře Františka Kupky 

a cennou kolekci děl nonkonformních českých výtvarníků 

70. a 80. let.  

  

 



Horáková, Naďa        ZK 5227 

Brněnské nevěstky : mocní a ubozí markrabství 

moravského  
1 audiodisk (11 hod., 14 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

Historická detektivka zavádí čtenáře do královského 

města Brna v polovině 14. století.  

 

 

 

 

May, Karl         ZK 5228/1-2  

V Súdánu  
2 audiodisky (14 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Kajetán 

Písařovic – dobrodružné romány 

V dobrodružném románě zneškodňuje německý cestovatel 

Kara ben Nemsí vůdce bandy a obchodníka s otroky.  

 

 

 

 

Lázňovský, Michal      ZK 5229 

Fata Morgana  
1 audiodisk (1 hod., 8 min.) -- MP3 -- Lenka Vlasáková 

(Olinka), Viktor Preiss (Darmošlap), Taťjana Medvecká 

(Hanna), Jakub Žáček (Spiwaczek) a další – rozhlasové hry 

Je 7. prosince 1941 a Fata Morgana, starý prorezlý parník, 

se chystá na plavbu do New Yorku. Všichni pasažéři, 

přesněji uprchlíci z nejrůznějších koutů Evropy, netrpělivě 

vyhlížejí New York (ačkoli Fata Morgana ještě neopustila 

přístav Casablanca). Otázka identity je jednou z ústředních 

otázek této rozhlasové tragikomedie.  



Čapek, Josef        ZK 5230 

Dobře to dopadlo, aneb, Tlustý pradědeček, lupiči a 

detektivové : hra dvou dějstvích pro malé i velké děti  
1 audiodisk (1 hod., 25 min.) -- MP3 -- Účinkují Martin 

Růžek, Stanislav Fišer, Jiří Valchař a další – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Hra se zpěvy pro malé i velké děti.  

 

 

 

 

 

Škutina, Vladimír       ZK 5231  

Svět jako skleněná duhová kulička  
1 audiodisk (53 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Töpfer -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky na dětství i úvahy na nejrůznější témata tak, 

jak je autor zachytil v dopisech z vězení, které adresoval 

své dceři Lucii.  

  

 

 

 

 

Dvořáková, Petra       ZK 5232  

Pohádky z parku  
1 audiodisk (1 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá - 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky z parku, ve kterém hospodaří podrostníci, 

skřítkové, kteří se musí o park a jeho návštěvníky starat, 

aby nezpařezovatěli.  

 



Kamen, Jiří         ZK 5233  

Poslední dialog  
1 audiodisk (58 min.) -- MP3 -- Čte Jana Preissová, Petr 

Čepek, František Husák – rozhovory 

Imaginární rozhovor kabaretní a divadelní herečky Xeny 

Longenové a spisovatele, výtvarníka, herce  a režiséra 

Emila Artura Longena, na podkladě autentických 

dokumentů.  

  

 

 

 

Sidon, Karol        ZK 5234  

Dvojí zákon  
1 audiodisk (1 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Rudolf Hrušínský 

jako Jidáš, Radoslav Brzobohatý jako Ježíš a Josef Patočka 

jako velekněz Kaifáš – rozhlasové hry 

Hra zemského vrchního rabína a dramatika na 

novozákonní téma. Za normalizace smazáno, v roce 1991 

rekonstruováno z amatérských nahrávek.  

 

 

 

 

 

Curwood, James Oliver      ZK 5235  

Vlčák Kazan  
1 audiodisk (1 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Vilém Besser – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný příběh o vztahu zvířat a lidí je zarámován 

obrazen nedotčené kanadské přírody.  

 



Erben, Václav        ZK 5236  

Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad  
1 audiodisk (4 hod., 40 min.) -- MP3 -- Účinkují Jiří Ornest, 

Martin Mejzlík, Pavel Novotný a další -- biografické romány  

Historický román zachycuje jinošství a mládí českého krále 

Jiříka z Poděbrad od dvacátých let 15. století až do smrti 

císaře Zikmunda v roce 1437.  

 

 

 

 

 

Adler-Olsen, Jussi      ZK 5237/1-2  

Selfies : kriminální román  
2 audiodisky (17 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Igor Bareš – 

detektivní romány 

Sedmý případ z oddělení Q, jehož tým, pod vedením 

detektiva Morcka, tentokrát bojuje i o svou další existenci.  

  

 

 

 

 

 

Kundera, Milan        ZK 5238  

Nesnesitelná lehkost bytí  
1 audiodisk (10 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Bartoška – 

české romány 

Filozofický román je příběhem českého emigranta, který 

po roce 1968 odešel ze země a později se zcela 

impulzivně v době normalizace vrátil.  

 



Zapletal, Miloslav       ZK 5239 

Báchorky blanického rytíře  
1 audiodisk (2 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Oldřich Kaiser – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběhy z okolí hory Blaník jedinečným způsobem 

aktualizují známé motivy o blanických rytířích. Jeden z 

nich, rytíř Prášil, se zatoulá pod bájnou horu Blaník, kde 

zažívá nejrůznější příběhy se zvířátky, ale také s podivnými 

bytosmi.  

 

 

 

 

Boček, Evžen        ZK 5240  

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka  
1 audiodisk (5 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Veronika Khek 

Kubařová – humoristické romány 

Čtvrté pokračování úspěšných humoristických románů o 

"poslední aristokratce". Navzdory názvu, jsou jediným 

utrpením skřípnuté ploténky a ulámané umělé nehty.  

 

 

 

 

Kepler, Lars       ZK 5241/1-2 

Lazar  
2 audiodisky (21 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský 

– thrillery (romány) 

Sedmá kniha ze série krimi románů. Cílem vražd není 

čistka, je to soutěž, výběrové řízení.  

  

 



Veselý, Josef       ZK 5242/1-2 

Toulky českou minulostí 1151-1200  
2 audiodisky (21 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čtou Ivana 

Valešová, František Derfler, Vladimír Krátký, Igor Dostálek, 

Jan Kolařík – rozhlasové seriály 

Rozhlasový seriál o české historii.  

 

 

 

 

Kars, Ota         ZK 5243 

Jmenuju se Tomáš  
1 audiodisk (2 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Aleš Háma – 

biografie 

Biografie populárního dětského herce Tomáše Holého 

přibližuje jeho soukromý život. Vedle faktografických údajů 

kniha obsahuje vzpomínky hercových blízkých a 

spolupracovníků od filmu. 

 

 

 

 

 

Mornštajnová, Alena      ZK 5244  

Strašidýlko Stráša  
1 audiodisk (1 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čtou Pavel Rímský, 

Igor Bareš a další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle 

malé strašidlo se všeho bojí (tmy, zvuků, stínů, dokonce i 

svého vlastního jména), proto mu nikdo neřekne jinak, než 

Stráša.  

 



Čapek, Josef        ZK 5245 

Stín kapradiny  
1 audiodisk (7 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Igor Bareš – 

české příběhy 

Baladický příběh dvou mladých vesnických pytláků, kteří 

zavraždili hajného a před trestem se skrývají v lesích.  

 

 

 

 

Green, John         ZK 5246  

Jedna želva za druhou  
1 audiodisk (8 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Eva Josefíková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Román se citlivě a poutavě dotýká problematiky 

dospívajících hrdinů potýkajících se nejen s privátním 

detektivním pátráním po pohřešovaném miliardáři, ale 

především s problémem mentální poruchy.  

 

 

 

 

 

Tigrid, Pavel       ZK 5247/1-2 

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním 

osudu  
2 audiodisky (19 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Rudolf Pellar 

– úvahy 

Kritický a vtipný rozbor vývoje Československa od roku 

1938 do roku 1968.  

 

 



Charles-Roux, Edmonde     ZK 5248/1-2  

Zapomenout na Palermo  
2 audiodisky (13 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – francouzské romány 

Román vypráví o životě Italů v Americe na počátku 2. 

světové války.  

 

 

 

 

 

Hauff, Wilhelm       ZK 5249/1-2 

Pohádky  
2 audiodisky (17 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Zdeňka Černá 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

Tři nejznámější sbírky arabských pohádek.  

  

 

 

 

 

 

Bryndza, Robert       ZK 5250/1-2  

Temné hlubiny : další případ Eriky Fosterové  
2 audiodisky (13 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Helga 

Čočková – thrillery (romány) 

Další díl z řady detektivních thrillerů s vyšetřovatelkou 

Erikou Fosterovou. Při zjišťování důkazů proti drogové 

mafii je nečekaně nalezeno mrtvé tělo holčičky 

pohřešované více než dvacet let.  

  

 



Meacham, Leila      ZK 5251/1-2  

Titáni  
2 audiodisky (20 hod., 11 min.) – MP3 -- Čte Dana Pilařová 

– americké romány 

Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrátách 

i zradách je Texas, který se kolem roku 1900 ocitá na 

prahu ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého 

hospodářského růstu.  

 

 

 

 

Smith, Wilbur A.       ZK 5252/1-2  

Řeka bohů. Faraon  
2 audiodisky (16 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte František 

Dočkal – dobrodružné romány 

Další pokračování ze série historicko-dobrodružných 

románů, odehrávajících se ve starověkém Egyptě, sleduje 

opět osudy čaroděje Taita, který čelí obvinění z velezrady.  

 

 

 

 

 

Červená, Soňa        ZK 5253  

Stýskání zažehnáno  
1 audiodisk (10 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – autobiografie 

Vzpomínky české operní a koncertní pěvkyně a herečky 

rekapitulují především etapu uměleckých aktivit, 

odehrávajících se po jejím návratu do vlasti.  

 



Šimek, Miloslav        ZK 5254 

Moderní Vánoce  
1 audiodisk (24 min.) -- MP3 -- Účinkují Miloslav Šimek, Jiří 

Grossmann – humoristické scénky 

Vánoční, lehce nostalgická, ale také příznačně vtipná 

vzpomínka na jedno z mála rozhlasových vystoupení Jiřího 

Grossmanna, Miloslava Šimka a jejich kolegů a přátel z 

divadla Semafor.  

 

Hradská, Viktorie       ZK 5255 

Rytíř světlého rozumu  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) – MP3 – Obsazení: Rudolf 

Hrušínský, Jan Vlasák, Jiřina Jirásková, Viktor Preiss, Marta 

Vančurová, Jorga Kotrbová, Svatopluk Beneš, František 

Skřípek, Antonín Molčík, Jiří Holý, Tomáš Töpfer, Hana 

Maciuchová, Pavel Soukup, Karel Houska, Roman Hemala, 

Josef Velda, Jiří Lábus, Jiří Klem a Jan Faltýnek – 

dramatizace 

Anotace: Premiéra rozhlasového seriálu prosinec 1987 (4 

x cca 57 min) k dvoustému výročí narození Jana 

Evangelisty Purkyně. Ústřední postavou je přírodovědec, 

filozof a národní buditel Jan Evangelista Purkyně. Autorka 

představuje člověka, kterému se po celý život dařilo s 

moudrým humorem čelit lidské tuposti.  

  

 

Vančura, Vladislav       ZK 5256  

Josefina  
1 audiodisk (1 hod., 29 min.) -- MP3 -- Účinkují: Věra 

Kubánková, Otomar Korbelář, Marie Rosůlková a další – 

dramatizace 

Komedie. Úsměvný příběh z prostředí studentů dramatické 

konzervatoře.  



 Saki          ZK  5257  

Kruté šprýmy  
1 audiodisk (28 min.) -- MP3 -- Čtou Oldřich Nový, Jiří Pick 

– anglické povídky 

Dvě komické a groteskní povídky britského autora 

(vlastním jménem Hector Hugh Munro) oscilující mezi 

nezávaznou recesí a závažnou výpovědí o temných 

stránkách lidské existence.  

 

 

 

 

Schnitzler, Arthur       ZK 5258  

Dokolečka dokola  
1 audiodisk (54 min.) -- MP3 -- Účinkují: Josef Červinka, 

Michal Pavlata, František Němec a další -- rozhlasové hry  

Hra rakouského dramatika se ve své době zapsala jako 

skandální komedie. Tvoří ji sled dialogů, ve kterých 

partneři krouží (jako v nějakém opojném tanci) kolem 

jediného tématu - milostného aktu.  

 

 

 

 

Goldoni, Carlo        ZK 5259  

Poprask na laguně: komedie o třech dějstvích  
1 audiodisk (1 hod., 14 min.) -- MP3 -- Účinkují: Petr 

Haničinec, Viktor Preiss, Jorga Kotrbová -- adaptace 

Rozhlasová adaptace jedné z nejzdařilejších komedií Carla 

Goldoniho. Děj se odehrává v rybářském městě Chioggia a 

jeho základem jsou milostné zápletky a spory.  

 



Weiss, Jan         ZK 5260  

Sen o tisíci patrech  
1 audiodisk (54 min.) -- MP3 -- Účinkují: Viktor Preiss, 

Pavel Soukup, Jiří Adamíra a další – rozhlasové hry 

Prvotina českého autora z roku 1929, která je působivou 

fantastickou vizí budoucího vývoje lidské civilizace. 

Detektiv Petr Brok prochází gigantickým mrakodrapem, 

vybaven neviditelností, ale zbaven pamětí, s úkolem 

osvobodit princeznu Tamaru z rukou vládce Mullerdómu. 

Dramatizace jednoho z nejzajímavějších románů české 

science fiction.  

 

 

Čechov, Anton Pavlovič      ZK 5261  

Teskné variace  
1 audiodisk (41 min.) -- MP3 -- Účinkují: Oldřich Vlach, Jana 

Preissová, Jiří Krampol a další -- rozhlasové hry  

Dramatický triptych z autorových drobných próz, jejichž 

společným tématem je láska ve svých teskných i 

směšných podobách.  

 

 

Cappello, Bianca       ZK 5262  

Paměti Bianky Cappellové  
1 audiodisk (2 hod., 43 min.) -- MP3 -- Čtou Jana Preissová, 

Rudolf Kvíz – italské prózy 

Šestidílná četba na pokračování z memoárů známé 

benátské šlechtičny. Dobrodružné osudy dcery benátského 

patricia ze 16. století, která v patnácti letech uprchla z 

domova s florentským šlechticem, později získala lásku 

toskánského vévody, stala se jeho chotí a pak nedlouho po 

smrti svého chotě tragicky zemřela. Údajně nalezené 

memoáry, jsou falzem z 19. století.  



 

 

 

Ibsen, Henrik        ZK 5263  

Peer Gynt  
1 audiodisk (1 hod., 57 min.) -- MP3 -- Účinkují Ivan Trojan 

(Peer Gynt+ Bojg + neznámý pasažér), Jiřina 

Jirásková(Ase), Petra Špalková (Ingrid, jeho dcera) a další 

– rozhlasové hry 

Poetické drama o pěti dějstvích norského dramatika 

pojednává o hledání sebe sama, životních hodnotách i 

věrné lásce.  

 

 

 

 

 

 

Laufrová, Berta        ZK 5264  

Poslední růžička hraběte Šporka  
1 audiodisk (29 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Brabec -- české 

příběhy  

Dva z apokryfních příběhů o známém českém šlechtici a 

mecenáši. Apokryfní charakter Příběhů hraběte Šporka, 

zdánlivě napsaných Tobiášem Seemannem, umožnil 

autorce postavit hraběte do nového světla. Příběhy mají s 

věcnými záznamy skutečného podřízeného zaměstnance 

společná jen historická fakta. Výběr charakteristických 

událostí a jejich zpracování jsou lehce parodické jak 

vzhledem k autentickým deníkům Seemannovým, tak 

pokud jde o hraběte Šporka, v němž jako by bylo něco z 

Dona Quijota i barona Prášila.  



 

Hanzelka, Jiří        ZK 5265 

Život snů a skutečnosti : 50 otázek po 50 letech  
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) -- MP3 – autobiografické 

vzpomínky 

Dokument záměrně spojuje dva samostatné rozhovory tak, 

aby vynikl originální portrét známé cestovatelské dvojice 

Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Každý sám za sebe 

odpovídají na stejné otázky kolem svých životů a cest po 

světě.  

 

 

 

 

Paul, Tomáš         ZK 5266  

Erotikon  
1 audiodisk (4 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus – 

české prózy 

Volný řetěz dopisů osamělého muže Václava a 

(střídajících) se paní z inzerátu. Nekonvenční reflexivní 

próza.  

 

 

 

Soukup, Pavel        ZK 5267  

Osamělý mořeplavec  
1 audiodisk (57 min.) -- MP3 -- Účinkují: Pavel Soukup, Jiří 

Schwarz, Jiří Bruder a další – rozhlasové hry 

Skutečný příběh mladého němce, dobrodruha a paličatého 

studenta Hanse Zitta, který se rozhodl ověřit si školní 

znalosti v praxi. Podle brožury si sestrojil malé říční 

plavidlo a v roce 1929 podnikl osamělou cestu z Evropy do 

Indie.  



 

 

 

Erben, Václav        ZK 5268  

Trapný konec rytíře Bartoloměje  
1 audiodisk (4 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup, 

Jiří Klepl, Václav Dušek, Pavel Novotný -- historické romány  

Historický román, jehož děj se odehrává v 15. století za 

vlády Jiřího z Poděbrad. Vypráví mimo jiné o pozdní lásce a 

životním zvratu v osudech lidí, jež je schopna způsobit.  

 

 

 

 

 

Hurník, Ilja         ZK 5269 

Sherlock Holmes Ilji Hurníka  
1 audiodisk (1 hod., 6 min.) -- MP3 -- Účinkují: Jiří Adamíra, 

Rudolf Hrušínský, Josef Somr a další -- rozhlasové hry  

Nastuzení z bažin - mikrohra. Příhoda ze života slavné 

literární dvojice s Jiřím Adamírou a Rudolfem Hrušínským 

vznikla v roce 1993 ve spolupráci s režisérem Jiřím 

Horčičkou. Autor Ilja Hurník se v ní věnuje své oblíbené 

literární dvojici - Sherlocku Holmesovi a dr. Watsonovi. Ti 

však neřeší žádný složitý kriminální případ, nýbrž zabývají 

se výhradně otázkou budoucího odkazu slavného detektiva 

dalším generacím. Stradivariana - triptych úsměvných 

příběhů - Paganini, Toselliho serenáda (příběh Sherlocka 

Holmese a dr. Johna Watsona) a Primář - ve kterých hrají 

sólový partslavné stradivárky.  

  
 



Andersen, Hans Christian     ZK 5270  

Malenka  
1 audiodisk (49 min.) -- MP3 -- Čte Naďa Konvalinková, 

Viktor Preiss, Jiřina Bohdalová -- zvukové záznamy pro děti 

a mládež  

Pohádka o dobrodružstvích malinké holčičky Malenky, 

narozené z květinového semínka, a maličkém Malíčkovi, 

kteří se jeden druhému ztratili, ale nakonec se díky 

pomoci stejně malých živáčků našli.  

  

  

 
 

  

  

 

 
 

  

  
 

  

 

  

  

 

 

 

  

 
 

  



  

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 
 

  

  
 

  

 
 



  

  
 

  

  

 

 
 

  
 

  

  

 
 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

  

 
 

  



 
 

  

  

 
 

  
 

  

  

 
 

  

 

  
 

  

  

 
 

  

 

 
 

 

 

  
 


