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ČESKÁ LITERATURA – ČEŠTÍ AUTOŘI 

 

Růžičková, Helena                            ZK 1465 

A tak jsem šla životem  

MP3 - Čte Miluše Kudličková 

Vzpomínky herečky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru.  

 

Mára, Jiří                                            ZK 1466 

Japonskem s otevřenou pusou  

MP3 - čte Jiří Klika 

Zajímavé vyprávění o třítýdenní cestě po Japonsku, které autor 

uskutečnil s celou rodinou - manželkou, dcerou a zdravotně 

postiženým synem.  

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 1477 

Orel a lev. IV., Od moře k moři  

MP3. - Čte Zdena Černá 

Román o Karlu IV.  

 

Macků, Marta                                    ZK 1493 

Z brněnských pověstí 

MP3. -- Čte Jitka Tůmová 

Výběr z moravských pověstí, týkajících se Brna a jeho okolí. 

 

 



2 
 

Šmejc, Vítězslav                                ZK 1497 

Tygr pana Boška, Tygr jede k moři 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Příhody drobného podnikatele, jeho rodiny i dělníků z cesty přes 

Moravu, Slovensko, až na Podkarpatskou Rus (za 1. republiky), 

konané osobním automobilem s názvem Tygr. 

 

Štorch, Eduard                                  ZK 1498 

Bronzový poklad 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Dobrodružný příběh inspirovaný nálezem bronzového pokladu 

nedaleko Prahy vypráví o životě několika pravěkých kmenů v době 

bronzové.  

 

Werich, Jan                                       ZK 1500 

Pohádky  

MP3. -- Čte Jan Werich 

Soubor pohádek pro malé i pro dospělé čtenáře. 

 

Šulcová, Marie                                  ZK 1506 

Ladění pro dvě struny  

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Román sleduje především literární zrání Karla Čapka a jeho 

postupně se formující kritické myšlení. 
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Nezval, Vítězslav                               ZK 1508          

Biebl, Konstantin 

Básně noci  

MP3. -- Recitují Gabriela Vránová, Miroslav Moravec, Otakar 

Brousek  

V nahrávce Českého rozhlasu jsou básnické skladby dvou našich 

klasiků z dvacátých let 20. století. 

 

Scheinpflugová, Olga                       ZK 1509 

Byla jsem na světě  

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Vzpomínky herečky a spisovatelky na její umělecký i osobní život  

a umělce, s nimiž se setkala. 

 

Urban, Otto                                        ZK 1512 

František Josef I.   

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Biografie rakouského císaře Františka Josefa I. je zároveň obrazem 

více než čtyřicetileté vlády tohoto panovníka.  

 

 

Nepil, František                                ZK 1513 

Dobré a ještě lepší jitro  

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Soubor populárních rozhlasových sloupků na nejrůznější témata, 

které autor po celý rok sám vyprávěl posluchačům 

Československého rozhlasu.  
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Souček, Ludvík                                 ZK 1514 

Nebeské detektivky senzace a záhady  

MP3. -- Čte František Dočkal 

Úvahy o stále záhadných otázkách a problémech ze světových 

i kulturních dějin lidstva. 

 

Poláček, Karel                                   ZK 1519 

Vše pro firmu 

MP3. -- Čte Radka Malá 

Půvabná humoristická novela o zmatcích kolem sňatku. 

 

Marek, Jiří                                         ZK 1522 

Panoptikum starých kriminálních příběhů  

MP3. -- Čte Vladimír Čech 

Kniha přináší úsměvně pojaté zpracování sedmnácti kriminálních 

případů z doby předmnichovské republiky. 

 

Česal, Aleš                                        ZK 1527 

Toulky českým tajemnem  

MP3. -- Čte Pavel Chovanec 

Kniha historických záhad, které jsou spjaty s některými tajemnými 

místy v Čechách. 

 

Formánek, Josef                               ZK 1528 

Zloděj příběhů (Prsatý muž a zloděj příběhů) 

MP3. - Čte Miloš Vavruška 
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Román na pomezí cestopisu a fikce s mnoha autobiografickými rysy. 

 

Neruda, Jan                                        ZK 1529 

Obrázky (Pražské arabesky -- Pražské obrázky -- Různí lidé – 

Trhani) 

MP3. - Čte Jiří Štědroň 

Výbor je uspořádán do čtyř oddílů.  

 

Neruda, Jan                                       ZK 1530 

Povídky malostranské  

MP3. -- Čte Jiří Štěpnička 

Úsměvné a nevšedním kouzlem básníkova vypravěčství 

prostoupené povídky přibližují svérázné postavičky Malé Strany. 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1539 

Dvě dámy v tísni 

MP3. -- Čte Magda Hrnčířová 

Humoristicky laděná kniha české autorky popisuje na 

autobiografickém základu dobrodružnou cestu do Švýcarska 

a Francie v doprovodu přítelkyně. 

 

Kaplický, Václav                                ZK 1547 

Kladivo na čarodějnice 

MP3. -- Čte Pavel Rímský 
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Historický román z konce 17. stol. o podvodně inscenovaném 

inkvizičním procesu, při němž byly desítky lidí obviněny 

z čarodějnictví.  

 

Petřík, Maxmilián                             ZK 1550/1-2 

72 jmen české historie  

MP3. -- Čte Miluše Kudličková 

Životopisné medailony dvaasedmdesáti významných osobností 

českých dějin, jejichž jména byla umístěna na pamětních žulových 

deskách na fasádě Národního muzea v Praze. Jedná se většinou o 

průkopníky české vědy, kultury a vzdělanosti. 

 

Hubač, Jiří                                         ZK 1554 

Lístek do památníku (Ikarův pád - Nezralé maliny) 

MP3. -- Hrají: Karel Höger (František Kalina), Blanka Waleská 

(Bětuška Jarošová), Stella Zázvorková (Klára), Ivan Vorlíček (Jára), 

Vladimír Menšík (Valnoha), Josef Větrovec (číšník)  

Nahrávka Supraphonu podle tří televizních inscenací. 

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 1557/1-2 

Lucemburská trilogie. III. Roky před úsvitem  

MP3. -- Čte Luděk Nešleha  

Historický a životopisný román o Janu Lucemburském, jeho 

diplomatických a politických aktivitách se odehrává ve 20. letech 

13. století.  
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Stingl, Miloslav                                  ZK 1558 

Tajemství indiánských pyramid 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec  

Kniha je věnována nejstarším středoamerickým civilizacím z období 

před příchodem Evropanů.  

 

Hurikán, Bob                                     ZK 1561 

Pobožný střelec 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Příběh z Divokého Západu.  

 

Kazda, Jaromír                                  ZK 1564 

Bořivoj Navrátil  

MP3. -- Čtou Bořivoj Navrátil, Petr Lněnička 

Portrét herce Bořivoje Navrátila. 

 

Veselovský, Zdeněk                          ZK 1565 

K pramenům Orinoka  

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Kniha našeho předního zoologa seznamuje čtenáře s téměř celou 

jihoamerickou zvířenou a srozumitelně odhaluje mnohotvárnost 

přírody, která i jeho přivádí v úžas. 

 

Vávra, Otakar                                     ZK 1567/1-2 

Paměti, aneb, Moje filmové 100letí  
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MP3. -- Čte Bořivoj Navrátil 

Vzpomínky českého filmového režiséra Otakara Vávry, jež jsou 

ohlédnutím za více než sedmdesáti lety jeho života u filmu. 

 

Frič, Alberto Vojtěch                         ZK 1569 

Dlouhý lovec: dobrodružství u indiánů Kaďuevů  

MP3. -- Čte Jiří Kadlec – Pro mládež. 

Dobrodružný příběh, odehrávající se v jihoamerické divočině na 

počátku 20. století.  

 

Šnajder, Bohuslav                            ZK 1571 

Tulákem po všech polednících  

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Originální cestopis z pera českého novináře, který podnikl cestu 

kolem světa s minimálním turistickým vybavením.  

 

Hruška, Blahoslav                            ZK 1586 

Pod babylónskou věž 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Autor přibližuje práci badatelů-archeologů i klínopisců, kteří přispěli 

svým dílem k rozluštění hliněných tabulek starověkých civilizací 

Sumeru, Babylonie a Asýrie. 
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Malina, Jiří                                         ZK 1597 

Královéhradecké obrázky. Díl první. 

MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Historie města Hradce Králové.  

 

 

Lada, Josef                                        ZK 1598/1-2 

Kronika mého života. 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Půvabné autobiografické vyprávění Josefa Lady. Vzpomíná na své 

dětství, učení u knihařského mistra, studium na 

Uměleckoprůmyslové škole, na svou rodinu a přátele.  

 

Dvořák, Josef                                    ZK 1608 

Země, lidé a katastrofy 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Poutavý výklad o roli katastrof - přírodních i člověkem vyvolaných - 

ve vývoji Země, života na ní i společnosti.  

 

Hašek, Jaroslav                                ZK 1609/1-2 

Procházka přes hranice: idylky z cest a jiné humoresky: první 

dekameron povídek 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Výbor vybraných spisů Jaroslav Haška.  
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Körnerová, Hana Marie                    ZK 1610/1-2 

Pán hor. V. 

MP3. -- Čte Helga Čočková 

Poslední díl z konce 19. století uzavírá rozsáhlou romantickou ságu 

o osudech hrdých potomků francouzského šlechtického rodu de 

Braie. 

 

Körnerová, Hana Marie                    ZK 1611/1-2 

Pán hor. VI. 

MP3. -- Čte Helga Čočková 

Epilog romantické ságy francouzského šlechtického rodu. 

 

Pejša, Jiří                                           ZK 1615 

Doktor a jeho přátelé 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Známý vypravěč příběhů ze své lékařské praxe napsal další knihu 

vzpomínek na známé osobnosti uměleckého i odborného světa. 

 

Loukotková, Jarmila                        ZK 1617 

Doma lidé umírají 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Historický román české autorky je barvitým obrazem života 

antického Říma z období vlády dvou konzulů v 1.století př.n.l. 
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Holzknecht, Václav                           ZK 1618 

Ema Destinnová 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Životopis jedné z našich nejproslulejších operních pěvkyň. 

 

Běhounek, František                        ZK 1620 

Kniha Robinsonů: osudy slavných trosečníků 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Příběhy ztroskotaných námořníků, kteří se plavili po světových moří 

zhruba do 1. pol. 20. století.  

 

Kožík, František                                ZK 1622 

Fanfáry pro krále: Eduard Vojan a jeho doba 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Životopisný román o legendárním herci pojednává o celé divadelní 

epoše od doby J. K. Tyla až k pojmu moderního českého divadla. 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1634 

Falešní hráči 

MP3. -- Čte Miloš Vavruška 

Příběh mladého manželství a manželského trojúhelníku 

s tragickými následky je psán formou poutavé detektivky.  

 

Holan, Vladimír                                 ZK 1639 

Noc s Hamletem 
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MP3. -- Čte Rudolf Pellar - Výbor poezie.  

 

Pavel, Ota                                          ZK 1640 

Pohádka o Raškovi  

MP3. -- Čte Jaromír Meduna 

Autor, který řadu let pracoval jako sportovní komentátor, zachycuje 

život našeho předního lyžaře Jiřího Rašky. 

 

Souček, Ludvík                                 ZK 1641 

Bohové Atlantidy 

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Sci-fi známého českého autora o velké cestě časem do bájné 

Atlantidy se odehrává střídavě v dávné minulosti, v současnosti i 

daleké budoucnosti. 

 

Kyncl, Karel                                       ZK 1646 

Moje Británie: (příběhy, fejetony a poznámky z let 1990-

1992) 

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Výběr z novinářského díla zahraničního komentátora Českého 

rozhlasu v Londýně a dlouholetého spolupracovníka BBC 

a Svobodné Evropy.  

 

Kočka, Miloš                                     ZK 1652 

Prameny živé vody 
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MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Román o životě a činnosti Vincence Priessnitze, objevitele 

vodoléčby a je vylíčením strastiplné cesty lékaře bez diplomu 

k světovému úspěchu.  

 

Vrbová, Alena                                   ZK 1654 

V erbu lvice: kronika o paní Zdislavě 

MP3. -- Čte Lucie Juřičková 

Hlavní postavou románu z doby Václava I. je Zdislava z Křižanova, 

provdána za Václavova bojovníka a diplomata pana Havla 

z Lemberka, jenž se vědomě odříká přepychu a všechny síly věnuje 

léčitelskému umění.  

 

Bejblík, Alois                                     ZK 1655 

Život a smrt renesančního kavalíra  

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Kniha o proslulém cestovateli a vědci siru Walteru Raleighovi, který 

se narodil v Anglii někdy kolem roku 1554 a skončil na popravišti 

v roce 1618. 

 

Putík, Jaroslav                                  ZK 1656 

Svědomí 

MP3. -- Čte Jitka Kratochvílová 

Případ dr. Oppenheimera, tvůrce první atomové bomby, který odmítl 

spolupracovat na výrobě vodíkové pumy.  
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Čech, František Ringo                      ZK 1657 

Z mého života 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Autor s humorem zaznamenává příhody ze života své kapely, ze 

světa populární hudby, divadla a filmu.  

 

Šmahelová, Helena                          ZK 1660 

Stíny mých otců. 1. díl: 1672-1781  

MP3. -- Čte Zdena Černá 

První díl románové trilogie ("Stíny mých otců; Stopy mých otců; 

Hlasy mých otců") o osudech autorčiných předků od roku 1672 do 

doby zrušení nevolnictví v roce 1781. 

 

Hrdličková, Věna                               ZK 1661 

Démonova flétna 

MP3. -- Čte Jiřina Krupičková 

Japonské pohádky.  

 

Zamarovský, Vojtěch                        ZK 1666/1-2 

Za sedmi divy světa  

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Přepracované vydání známé knihy věhlasného autora je 

koncipováno jako čtivý cestopis i poučení o kultuře a dějinách 

starověku.  
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Čech, Svatopluk                               ZK 1671 

Výlety pana Broučka (Pravý výlet pana Broučka do Měsíce -- 

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století) 

MP3. - Čte Jiří Škoda 

Dvě prózy se společensko-kritickým podtextem vyprávějí 

o fantastických výletech, jejichž hrdinou je typický český človíček 

z maloměstského prostředí. 

 

Nevrlý, Miloslav                                 ZK 1676 

Karpatské hry 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Báseň v próze o putování rumunskými Karpaty je oslavou přírody 

i lidí žijících stranou civilizace. 

 

Loukotková, Jarmila                         ZK 1677/1-3 

Spartakus 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Historický román líčí největší vzpouru otroků ve starověkém Římě, 

vedenou bývalým gladiátorem Spartakem v roce 71 př.n.l.  

 

Ritter, Petr; Zdeněk Šťastný                ZK 1678 

Biliáry 

MP3. -- Čte Miloš Vavruška 
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Čtyři příběhy, inspirované občanským povoláním autorské dvojice 

dvou právníků.  

 

Petiška, Eduard                                ZK 1685 

Staré řecké báje a pověsti 

MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Půvabné Petiškovo převyprávění řecké mytologie.  

 

Křelina, František                             ZK 1686 

Dcera královská blahoslavená Anežka Česká 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na 

neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin, Anežky 

Přemyslovny.  

 

Švandrlík, Miloslav                           ZK 1687 

Drákulův švagr 

MP3. -- Čte Jaromír Meduna 

Hororové příběhy, v nichž autor nezůstává nic dlužen pověsti svého 

vtipu, humoru a překvapivé pointě.  

 

Matzner, Antonín                              ZK 1688 

Beatles: výpověď o jedné generaci 
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MP3. -- Čte František Dočkal 

Kniha o nejpopulárnější britské hudební skupině 60. let 20. století.  

 

Mařánek, Jiří                                     ZK 1690/1-3 

Rožmberská trilogie (Romance o Závišovi -- Petr Kajícník -- Barbar 

Vok) 

MP3. - Čte Heda Čechová 

Souborné vydání historických románů o příslušnících tří generací 

rodu Rožmberků.  

 

Rajlich, Jiří                                         ZK 1706/1-2 

Na nebi sladké Francie: válečný deník československých 

letců ve službách francouzského letectva 1939-1945 

MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Monografie renomovaného vojenského historika zpracovává 

detailně téma účasti čs. stíhacích letců v bitvě o Francii.  

 

Zamarovský, Vojtěch                       ZK 1708/1-2 

Jejich Veličenstva pyramidy 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Historie objevování pyramid a jejich místo v dějinách 

a náboženském kultu země. Popis stavebního vývoje a vnitřní 

struktury jednotlivých monumentů.  
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Gellner, František                             ZK 1709 

Tichý život a jiné prózy: povídky, črty, fejetony 

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Výbor z básnického i prozaického díla jednoho z představitelů české 

dekadence na přelomu 19. a 20. století. 

 

Ivanov, Miroslav                               ZK 1710/1-2 

Atentát na Reinharda Heydricha 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Monology o atentátu na R. Heydricha jsou doplněny o některé nově 

zjištěné skutečnosti.  

 

Batlička, Otakar                               ZK 1712/1-2 

Na vlnách odvahy a dobrodružství 

MP3. -- Čte Miloš Vavruška - Výběr z povídkové tvorby.  

 

Baar, Jindřich Šimon                        ZK 1718 

Paní komisarka: chodský obrázek z doby předbřeznové 1. díl 

Chodské trilogie 

MP3. - Čte Jiří Kadlec 

První díl trilogie kreslí obraz národního obrození a revolučního kvasu 

před r. 1848 na Chodsku.  

 

Baar, Jindřich Šimon                        ZK 1719 

Osmačtyřicátníci -- 2. díl Chodské trilogie 

MP3. -- Čte Jan Víšek 
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2. část autorovy "chodské trilogie" je širokým historickým obrazem 

národního obrození a revolučního kvasu na Chodsku před rokem 

1848. 

 

Baar, Jindřich Šimon                        ZK 1720 

Lůsy -- 3. díl Chodské trilogie 

MP3. -- Čte Zdena Černá 

3. závěrečný díl "Chodské trilogie" podává široký historický obraz 

národního obrození a revolučního dění před r. 1848 na Chodsku.  

 

Morava, Jiří                                       ZK 1721 

C. k. disident Karel Havlíček 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Životopis Karla Havlíčka Borovského, zbavený falešných legend.  

 

Němcová, Božena                            ZK 1724 

Pohádky Boženy Němcové 

MP3. - Národní pohádky.  

Neruda, Jan                                       ZK 1727/1-3 

Obrázky z domova i ciziny: výbor fejetonů 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Reprezentativní výbor z Nerudovy prozaické tvorby zahrnuje 

autorovu fejetonistiku.  
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Horáčková, Eva                                    ZK 1728 

Schůzky s Lukullem, aneb, Vyprávění o pokrmech a nápojích 

v mýtech, legendách, historii a poezii 

MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Vyprávění o pokrmech a nápojích přináší mnoho zajímavostí 

z kulinářského umění a jeho historie.  

 

Jirásek, Alois                                     ZK 1729 

Staré pověsti české 

MP3. -- Čte Miloš Vavruška 

Klasické dílo české literatury je převyprávěním lidové fantazie a 

tvořivosti anonymních autorů, zachycuje zajímavé úseky dávných 

českých dějin. 

 

Tichá, Zdeňka                                  ZK 1733/1-2 

Jak staří Čechové poznávali svět: výbor ze starších čes. 

cestopisů 14.-17. století  

MP3. -- Čte Jiřina Krupičková 

Výbor zachycuje a dokládá ukázkami proměny českého cestopisu 

od středověku k jeho dnešní podobě.  

 

Loukotková, Jarmila                        ZK 1735 

Navzdory básník zpívá  

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Životopisný román o francouzském básníkovi Francoisi Villonovi. Do 

díla jsou nenásilným způsobem začleněny Villonovy verše.  
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Fajtl, František                                    ZK 1737/1-2 

Boje a návraty 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Povídky o veselých i vážných životních osudech několika 

československých pilotů v letecké válce na Západě.  

 

Tušek, Karel                                      ZK 1738 

Dynastie krále valčíků 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Autor vypráví mnoho zajímavostí o "dynastii" Straussů, i o dalších 

protagonistech vídeňského hudebního divadla.  

 

Koenigsmark, Alex                           ZK 1740 

Černá krev  

MP3. -- Čte Václav Knop 

Historický román přibližuje soudní proces s údajnými romskými 

kanibaly, popravenými v 80. letech 18. století v hontské župě na 

středním Slovensku.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 1741/1-3 

Vévodkyně a kuchařka 

MP3. -- Čte Milada Čechová 

Plastický obraz císařské Vídně z konce 19. stol. Autor zachycuje 

úsek 1897-98, přežívající aristokracii, směřující k zániku.  
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Rajlich, Jiří                                         ZK 1745 

Josef František: pokus o pravdivý příběh československého 

stíhače 

MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Životní osudy československého stíhacího letce a jednoho 

z nejúspěšnějších spojeneckých pilotů v bitvě o Británii - Josefa 

Františka.  

 

Pludek, Alexej                                   ZK 1748/1-2 

Rádce velkých rádžů 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Na pozadí událostí 4.stol.př.n.l. autor sleduje osudy Rádhagupty, 

ministra tří staroindických panovníků, od jeho mládí, přes pocty až 

po úděl poustevníka, po jeho návrat do vysokého úřadu u krále.  

 

Halada, Jan                                       ZK 1749 

Metternich kontra Napoleon 

MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Autor seznamuje čtenáře s Metternichovým mládím, se světem 

v němž vyrůstal a z něhož vykročil vstříc diplomatické kariéře. 

Ducháček, Ivo                                   ZK 1753 

Putování Martina Čermáka se psem Máňou po Americe: 

z Nedělního zápisníku Hlasu 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Cestopisné črty o Americe a především o Kalifornii, jak ji viděli v 80. 

letech dopisovatel Hlasu Ameriky, jeho žena a pes.  
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Pavel, Ota                                          ZK 1756 

Olympijské hry a jiné povídky 

MP3. -- Čte Helga Čočková - Povídky ze sportovního prostředí.  

 

Pleva, Josef Věromír                              ZK 1758 

Robinson Crusoe 

MP3. --  Čte Miloslav Mejzlík 

Dobrodružný román o osudech trosečníka bojujícího o přežití na 

pustém ostrově, určený především starším dětem.  

 

Procházková, Kateřina                     ZK 1759 

Bacha, na zdi za tebou leze mravenec! 

MP3. -- Čte Šárka Vondrová 

Příběh ze současnosti je románovou prvotinou mladé české 

autorky. 

 

Beneš, Karel Josef                                  ZK 1766 

Uloupený život 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Světově proslulý psychologický román o nemožnosti záměny dvou 

lidských osudů, který spisovatel líčí na příběhu dvou sester-dvojčat.  

 

Suchý, Ondřej                                    ZK 1768 

Tajemství filmových hvězd 
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MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Soubor medailonů o hvězdách českého filmu, které Ondřej Suchý 

publikoval v letech 1997-2004 v časopisech Xantypa, Playboy, 

Story a novinách MF Dnes.  

 

Werich, Jan                                        ZK 1771 

Fimfárum 

MP3. -- Čte Stella Zázvorková 

Parafráze známých a obvyklých pohádkových motivů s vtipnou 

pointou. 

 

Brdečka, Jiří                                      ZK 1780 

Kolty bez pozlátka 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Příběhy tří pistolníků amerického Západu. Autor konfrontuje mýty 

s historickou pravdou.  

 

Beneš, Svatopluk                              ZK 1783 

Být hercem 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Vzpomínky populárního českého divadelního a filmového herce 

Svatopluka Beneše.  

 

Šmíd, Jan                                          ZK 1788 

Údolí nejčistších radostí 

MP3. -- Čte Miroslav Saic 
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Román, který navazuje na knihy Čisté radosti mého života a Návrat 

čistých radostí, popisuje dobrodružství obchodního cestujícího na 

americkém jihozápadě.  

Galandauer, Jan                                ZK 1790 

František Ferdinand d'Este: následník trůnu 

MP3. -- Čte Rudolf Pellar 

Životopis následníka habsburského trůnu.  

 

Werich, Jan                                       ZK 1791 

Balada z hadrů: unikátní záznam představení z Divadla ABC 

z roku 1957 

MP3. --  Účinkují Jan Werich, Miroslav Horníček, Gustav Heverle, 

Václav Trégl, Lubomír Kostelka, Stella Zázvorková, Jiřina Bohdalová, 

Elena Hálková.  

 

Werich, Jan                                       ZK 1792 

Caesar: unikátní záznam představení z Divadla satiry z roku 

1955 

MP3. -- Účinkují Jan Werich, Miroslav Horníček, Gustav Heverle, 

Václav Trégl, Lubomír Kostelka, Stella Zázvorková, Jiřina Bohdalová, 

Elena Hálková. 

 

Žák, Jiří                                              ZK 1794 

Kdyby nám Paříž vyprávěla 

MP3. -- Čte Jiří Žák 
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Netradiční průvodce herce, překladatele a milovníka Francie Jiřího 

Žáka nás zavede do Paříže současné i historické.  

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1795/1-2 

Milostí prezidenta 

MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Společensko-kritický román ukrytý v příběhu nepovedeného 

manželství mladé nekonvenční ženy s neskrývaným sarkasmem a v 

groteskní nadsázce kritizuje negativa společenského vývoje 

v Čechách po listopadu 1989.  

 

Hurník, Ilja                                         ZK 1796 

Lístky vavřínové 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Miniaturní povídky, plné moudrého, lehce humorného pohledu na 

různé životní situace našeho předního hudebního skladatele. 

 

Klostermann, Karel                          ZK 1799 

Za štěstím 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Román zachycuje drobné příběhy ze života Čechů, kteří odešli "za 

štěstím" do Vídně a ukazuje proces jejich odnárodňování. 

 

Ritter, Petr                                        ZK 1800 

Chybná diagnóza 

(8 hod. 23 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna 
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Příběh ze soudního prostředí, jehož hlavním aktérem je sebevědomý 

mladý předseda senátu, jehož rutinní a nepříliš svědomité 

rozhodování způsobí řadu komplikací.  

 

Monyová, Simona                             ZK 1807 

Utrhnout se ze řetězu 

(3 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková  

Román z pera oblíbené autorky na téma nespokojenost manželek 

žijících v dlouholetých svazcích a jejich touze s tímto stavem 

poměrně rychle něco udělat. 

 

Obermannová, Irena                        ZK 1812 

Tajná kniha: fiktivní deník jednoho blíže neurčeného roku od 

Hromnic do Hromnic 

(7 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se známou 

osobností.  

 

Švandrlík, Miloslav                          ZK 1819 

Doktor od Jezera hrochů 

(8 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Petr Lněnička 

Humoristický román o působení českého lékaře v Africe a o jeho 

peripetiích se ženami.  

 

Klimek, Hynek                                 ZK 1820 

Vládcové našich hor: nejkrásnější pověsti 

(10 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 
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Pověsti o mocných a tajemných strážcích českých, moravských 

a slezských hor.  

 

 

Erben, Karel Jaromír                       ZK 1821/1-2 

Zlatá kniha pohádek 

(24 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Sbírka klasických pohádek pro předškolní děti a začínající čtenáře. 

 

Malina, Jiří                                         ZK 1822 

Královéhradecké obrázky. Druhý díl 

(8 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová 

Historie města Hradce Králové. Poutavé vyprávění o krásném 

městě, kde najdeme různé záhady, domněnky a předpoklady, které 

historikové neradi berou na vědomí. 

 

Honzík, Miroslav                              ZK 1824/1-2 

Říkali si vojevůdci 

(16 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Kniha osudů některých neúspěšných nebo málo úspěšných 

vojevůdců od 19. století do konce 2. světové války.  

 

Ivanov, Miroslav                              ZK 1825/1-2 

Novosvětská 

(19 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Příběh dramatického zrodu nejslavnější symfonie A. Dvořáka 

zachycuje i další okolnosti pobytu skladatele v Americe v letech 

1892-1895.  
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Cibula, Václav                                   ZK 1827 

Pražské figurky 

(9 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Knížka pohledů do světa pražských pouličních zpěváků, trhovkyň, 

podivínů, tuláků, podvodníků a výtržníků.  

 

Skála, Miroslav                                 ZK 1828 

Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů 

(5 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Děj humoristické novely se odehrává v psychiatrické léčebně, kde 

hlavní hrdina, profesor češtiny, prožívá po svém nervovém 

zhroucení čtyřicet dnů jako pacient.  

 

Brdečka, Jiří                                     ZK 1832 

Limonádový Joe 

(10 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Vynikající parodie na filmové i literární westernové příběhy 

z Divokého západu, proslavené filmovou adaptací v autorově režii.  

 

Kovářík, Vladimír                              ZK 1833/1-2 

Literární toulky Moravou 

(16 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová – Pro čtenáře od 12 

let. 

Literární místopis po stopách tvůrců, jimž Morava byla domovem 

nebo uměleckou inspirací od obrození do r. 1945.  

 

Švandrlík, Miloslav                            ZK 1834 

Starosti korunovaných hlav 
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(6 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Tři pikantní humoristické prózy z doby Václava II., Vladislava 

Jagellonského a Ferdinanda II. Autor dějinná fakta vykládá lidskými 

chybami a omyly.  

 

Stýblová, Valja                                 ZK 1836/1-2 

Mne soudila noc; Dopis Kláře 

(15 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Jiří Untermüller 

Souborné vydání dvou úspěšných novel o svědomí člověka. První 

rozvíjí krizi dvou mediků, kteří zavinili smrt ženy, druhá je zpovědí 

bezpečnostního technika velkého závodu, který nepřímo způsobil 

smrt mladé dělnice. 

 

Vítovcová, Ludmila                           ZK 1839 

Já a tropy 

(2 hod., 33 min.) - MP3.  

Vzpomínky manželky českého veterináře, která s dvěma malými 

dcerkami a s mužem prožila tři roky jeho služebního pobytu 

v rovníkové Africe. 

 

Michal, Vladimír                                ZK 1841 

Miláčkové Evropy 

(1 hod., 32 min.) - MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu 

Humoristicky pojatý román vypráví o době na počátku tohoto 

století, kdy muzikanti z okolí Stach odcházeli ze svých chalup v 

Pošumaví do světa a živili se šumařinou.  
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Pavel, Pavel                                      ZK 1842 

Rapa Nui 

(1 hod., 15 min.) - MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu 

Autorovo vyprávění o pokusu s transportem obřích soch, které na 

Velikonočním ostrově vytvořili jeho dávní obyvatelé.  

 

Nepil, František                                ZK 1843 

Jak se dělá chalupa 

(45 min) - MP3 -- Rozhlasová dramatizace 

Úsměvné vyprávění o tom, jak si městský člověk kupuje, staví  

a opravuje na venkově chalupu.  

 

Šmíd, Jan                                          ZK 1847 

Kde jsou hvězdy nejblíž 

(9 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Tři příběhy z amerického jihozápadu líčí podivuhodné okamžiky 

v životě hrdinů, které na první pohled působí jako zásah 

nadpřirozených sil.  

 

John, Radek                                      ZK 1852 

Memento 

(12 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Untermüller 

Román popisuje tragický osud mladého pražského narkomana a je 

vážným varováním před nebezpečím toxikománie.  

 

Stingl, Miloslav                                 ZK 1857 

Synové Slunce: sláva a pád největší indiánské říše 

(11 hod., 51 min.) - MP3. -- 9. stopa - velký šum -- Čte Jiří Kadlec 
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Kniha zobrazuje umění, architekturu, lékařství, astronomii v životě 

Inků předtím, než do jejich země přišli španělští dobyvatelé.  

 

Kovářová, Daniela                            ZK 1861 

Oko za oko : justiční povídky 

(7 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová 

Sbírka krátkých povídek, inspirovaných většinou justiční praxí 

autorky.  

 

Rudolf, Stanislav                              ZK 1880/1-2 

Metráček. Díl 1 a 2, Nemožně tlustá holka. Kosti jsou vrženy  

(16 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Dvoudílný román o dospívající dívce, jíž lehká atletika pomůže 

získat sebevědomí, přátelství i lásku.  

 

Mikulka, Alois                                  ZK 1887 

Ježibaby, Pacička a zajíci 

(2 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Petr Vacek 

Veselé moderní pohádky, krátké, dlouhé i napínavé, ale skoro 

všechny o ježibabách.  

 

Petříčková, Renata                          ZK 1888 

Pohádky ze stříbrného města 

(4 hod., 7 min.) - MP3. -- Čtou Eva Hrušková, Jan Přeučil – Pro děti. 

Pohádková vyprávění inspirovaná městem Kutnou Horou i jeho 

okolím.  
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Petříčková, Renata                           ZK 1889 

Skřítkové pod stříbrným městem 

(4 hod., 46 min.) - MP3. -- Čtou Eva Hrušková, Jan Přeučil 

Volné pokračování Pohádek ze stříbrného města. Pohádky  

o skřítcích, čertech, vodnících a dalších tajemných bytostech 

navazují na tradice starých českých pohádek. 

 

Reitmannová, Jaroslava                  ZK 1890 

Šibal Krakonoš 

(4 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Sbírka lidových krkonošských pohádek.  

 

Kosatík, Pavel                                   ZK 1892 

Věra Čáslavská: život na Olympu 

(8 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová 

Biografie nejslavnější a nejúspěšnější české gymnastky.  

 

Rais, Karel Václav                            ZK 1897/1-2 

Půlpáni a čtvrtpáni 

(14 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Výbor z Raisových humoristických a ironických povídek.  

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1898/1-2 

Připravte operační sál 

(17 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Profesní román z lékařského prostředí přibližuje v široce pojatém 

záběru náročnou práci týmu kardiochirurgů, vedených vynikajícím 

odborníkem.  
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Keleová-Vasilková, Táňa                 ZK 1905 

Lži 

(8 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Příběh na první pohled ideálního manželství, kdy manželovy lži 

a přetvářky náhodou vyplavou na povrch. 

 

Jirásek, Alois                                    ZK 1907/1-5 

Mezi proudy 1. – 3. díl 

(45 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková 

Rozsáhlý historický román zachycuje v bohatém ději atmosféru 

husitského revolučního hnutí. 

 

Soukup, Jan                                      ZK 1911 

Sedm ohňů k Nahanni 

(9 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika 

Soubor autorových silných prožitků při dobrodružství z opravdové, 

odlehlé kanadské pustiny, kde ještě panují zákony přírody, které 

nelze obejít, podplatit ani uprosit. 

 

Váňová, Magda                                 ZK 1915/1-2 

Pavouk v síti 

(16 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Román ze současnosti vypráví komplikovaný příběh spletitých 

mezilidských vztahů.  

 

Rybář, Jan                                       ZK 1916/1-2 

Čtvrtá kostka : renesanční detektivka z rudolfínské Prahy 

(15 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec 
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Historická detektivka o komplikovaném spiknutí v rudolfínské 

Praze přivádí na scénu mimo jiné i slavného astronoma Tychona 

Braheho.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 1919 

Prokletí brněnských řeholníků 

(12 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Čtrnáctý historický detektivní příběh z cyklu "Hříšní lidé království 

českého", v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 1921 

Hostinec U kamenného stolu 

(10 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Vladislav Beneš 

Humoristický román plný pohody vypravuje o svérázných 

návštěvnících hostince v lázeňském letovisku.  

 

Winter, Zikmund                              ZK 1925 

Rozina sebranec 

(9 hod. 29 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Historická povídka ze 16. století o životě dívky, vychované u cizích 

lidí ve dvoře anežského kláštera na Františku. Pro čtenáře od 13 

let. 

  

Neff, Vladimír                                   ZK 1927 

Večery u krbu 

(8 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Vzpomínky národního umělce Vladimíra Neffa vznikly jako seriál 

rozhovorů se synem Ondřejem.  
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Martin, Eduard                                 ZK 1928 

Půjčovna manželek : osudy z Modré galaxie 

(6 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Martin Velda 

V souboru deseti sci-fi příběhů využívá autor možnosti žánru 

k vyjádření vlastních názorů na soudobou morálku, smysl a základní 

hodnoty života.  

 

Dorazil, Otakar                                  ZK 1931 

Vládcové v dějinách Evropy. Díl 1. 

(9 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Libuše Štráfeldová 

První díl stručných dějin Evropy zahrnuje období od 9. do 12. století; 

klade důraz na životopisy významných panovníků.  

 

Dorazil, Otakar                                 ZK 1932 

Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 2.  

Doba křižáckých výprav (12. a 13. století) 

(9 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Libuše Štráfeldová 

Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných 

národních panovníků zahrnují období křížových výprav.  

 

 

Dorazil, Otakar                                 ZK 1933 

Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 3. 

Dějiny Evropy ve 14. a 15. století 

(9 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Libuše Štráfeldová 

Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných 

národních panovníků, vládnoucích ve 14. - 15. stol.  
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Dorazil, Otakar                                 ZK 1934 

Vládcové v dějinách Evropy (800-1648). Kniha 4. 

Konec 15. a počátek 16. století 

(8 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Libuše Štráfeldová 

Stručné dějiny Evropy s důrazem na životopisy významných 

národních panovníků, působících od 2. pol. 15. do pol. 16. stol.  

 
 

Váňová, Magda                                ZK 1935/1-2 

Zapomeň na minulost 

(16 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Složité rodinné vazby, které nabízí tři manželství jednoho muže, jsou 

zdrojem hořkých úvah, ale i možností, jak začít život ještě jinak.  

 

Hubáček, Miloš                                ZK 1937/1-2 

Vítězství v Pacifiku. 2. díl 

(22 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Kniha mapuje historii námořních bojů v Pacifiku za druhé světové 

války.  

 

Suchomel, Josef                               ZK 1938 

Z Tahiti na Tuamotu 

(9 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Autor přibližuje čtenáři poutavým vyprávěním historii a ekonomiku 

polynéských ostrovů.  

 

Hodek, Břetislav                               ZK 1939 

Kocouři: případ mladých žen 

(11 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška 
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Detektivní román se zabývá sérií vražd v centru Prahy.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 1947 

Podivná svatba na Lichnici 

(11 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Prokurátor Oldřich z Chlumu tentokrát vyšetřuje několik vražd  

a zradu krále během neobvyklé svatby na hradě Lichnici.  

 

Borská, Ilona                                    ZK 1951/1-2 

Doktorka z domu Trubačů 

(16 hod., 58 min) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Životopisný román líčí životní osudy české lékařky Vlasty Kálalové-

Di Lotti, která se ve dvacátých letech 20. století na vlastní pěst 

vydala do Orientu a založila v Bagdádu čs. nemocnici. 

 

Werich, Jan                                       ZK 1952 

Úsměv klauna 

(9 hod. 52 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Soubor osobitých próz představuje Jana Wericha jako spontánního 

přirozeného vypravěče, nadaného vzácným darem humoru. 

 

Strunecká, Anna                              ZK 1953/1-2 

Doba jedová. 2 

(13 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová 

Druhý díl čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, 

kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním prostředí 

vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy  

i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné.  



39 
 

Daněk, Karel                                     ZK 1960 

Po stopách poznání srdce 

(8 hod. 43 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Autor osvětluje některé zajímavé a aktuální otázky z kardiologie.  

 

Erben, Karel Jaromír                        ZK 1961 

Pohádková kytice – Pro děti a mládež. 

(10 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková  

Výbor pohádek českých a pohádek slovanských národů. 

 

Dovrtělová, Miluše                           ZK 1963 

Sólo pro plavčíka: dva případy Romana Kříže 

(7 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Dva napínavé případy ze současného českého maloměsta vyšetřuje 

kapitán kriminální policie a amatérský detektiv - bývalý námořník.  

 

Žák, Jiří                                              ZK 1964 

Jean Marais : mé dveře jsou dokořán 

(4 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák 

Nové vydání životopisu francouzského herce Jeana Maraise, který 

se proslavil především rolemi v romantických filmech. Autor 

zaznamenává i jeho vztah k básníku Jeanu Cocteauovi.  

 

Šnajder, Bohuslav                             ZK 1967/1-2 

Zlatý trojúhelník 

(15 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Cestopisná reportáž ze života v zemích Zadní Indie, především 

o pašování heroinu i jiných omamných látek.  
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Ivanov, Miroslav                               ZK 1973 

Požár Národního divadla, aneb, Příliš mnoho náhod  

(11 hod., 33 min) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Autor se pokusil přes mnohaletou bariéru v téměř detektivním 

pátrání vystopovat, kdo nese hlavní vinu na požáru Národního 

divadla.  

 

 

Stingl, Miloslav                                ZK 1974/1-2 

Očarovaná Havaj 

(19 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Známý cestovatel, etnograf a spisovatel podává v této knize obraz 

dějin, kulturních a současných událostí havajského souostroví.  

 

 

Bělohlávek, Arno                             ZK 1976 

Neprodal jen Karlštejn : literární koláž o Harry Jelínkovi 

(10 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Literární koláž seznamuje se životem známého příslušníka 

pražského podsvětí z první republiky Harryho Jelínka.  

 

 

Thoma, Zdeněk                               ZK 1981 

Země bohů a démonů 

(12 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Cestovatel a fotograf Z. Thoma nás seznamuje se svými zážitky 

z cest po Nepálu.  
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Černík, Arnošt                                 ZK 1982 

Tajemství sněžného člověka: domněnky, fakta, svědectví 

(7 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Kniha velmi zasvěceně shrnuje a líčí vývoj názorů na otázku 

existence sněžného muže.  

 

Cimický, Jan                                     ZK 1983 

Podivný host 

(9 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec 

Krátké psychologické příběhy s detektivní zápletkou.  

 

Bauman, Milan                                ZK 1990/1-2 

Labyrint říše rozumu 

(15 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Kniha populárně naučným způsobem seznamuje čtenářskou 

veřejnost s široce rozvětvenou problematikou výzkumu lidského 

mozku.  

 

Knitlová, Jana                                   ZK 1992 

Potvrzení o zrušeném létu 

(6 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Humorně laděný příběh o trampotách mladé, mírně obézní ženy, 

která žárlí na svého štíhlého, půvabného a flegmatického manžela.  

 

Cikrt, Tomáš                                      ZK 2001 

Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, 

vlastnostech a používání léků 

(6 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová, František Dočkal 
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Kniha přibližuje vznik a vlastnosti léků, usnadní orientaci v léčivých 

přípravcích, v jejich účincích a riziku nesprávného užívání.  

 

 

Dobrovolný, Marek                           ZK 2003 

Smrt princezny a krále 
(2 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Dvě události, které zůstanou pevně spojeny s létem roku 1997: 

vražda módního navrháře Gianniho Versace a tragická autonehoda 

princezny Diany.  

 

Dočekal, Boris                                  ZK 2006 

Maminka, tatínek a já: o rodičích a dětství s Adolfem 

Bornem, Květou Fialovou, ...  

(4 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Osobnosti české kultury vzpomínají na své rodiče a dětství.  

 

Dousková, Irena                               ZK 2009 

Čím se liší tato noc 

(2 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Hana Czivišová 

Krátké povídky, nad nimiž se čtenáři svírá srdce soucitem s údělem, 

nebo odporem k činům jednajících postav.  

 

Dousková, Irena                               ZK 2010 

Darda 

(5 hod., 40 min.)- MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Volné pokračování románů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák se 

odehrává v současnosti, kdy hlavní hrdinku potkáváme již jako 

vdanou ženu, matku dvou dětí.  
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Dousková, Irena                               ZK 2011 

Hrdý Budžes 

(1 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Barbora Hrzánová 

Žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničině, Helenka Součková, nás v této 

knize provází prvními kroky husákovské normalizace.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2012 

Adventní kletba 

MP3 -- Interpretují Jiří Ornest a Jan Vlasák 

Detektivní příběhy z časů Přemysla Otakara II. vyšetřuje královský 

prokurátor Oldřich z Chlumu na hradě Krašov.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2013 

Apage Satanas! : příběhy Oldřicha z Chlumu 

(5 hod., 4 min.) - MP3. -- Čtou Valérie Zawadská, Vladislav Beneš 

Další pokračování volného cyklu Hříšní lidé Království českého z 

doby vlády Přemysla Otakara II.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2014 

Záhada zlaté štoly: detektivní příběh ze 13. století 

Obsahuje: Loupež -- Záhadné pečetě -- Past -- Smyčka se 

utahuje – Proces 

MP3 – Účinkují: Martin Štěpánek, Martin Polách, Otakar Brousek st. 

Historický detektivní román z doby Přemysla Otakara II. se 

odehrává na cestě mezi Prahou a hornickým městem Jílové.  
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Světlá, Karolina                                ZK 2024 

Povídky - Obsahuje: Staropražský obrázek -- Černý Petříček -- 

Hubička -- Námluvy. 

(8 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová.  

 

 

Novotný, František                            ZK 2028 

Buďme blaženi -- Obsahuje: Pár slov -- Před zastavárnou -- Piják 

absintu -- V cukrárně -- Třetí světová -- Stráň -- Triga -- Kvartet d moll -

- Moudrá hudba -- Milostná paměť -- Krásná porucha -- Nesmělý -- 

Jak se dobývají hradby -- Galerie -- Až -- Dotýkánek -- Obrázek -- Říkej 

mi skoro všechno -- Něžné hádání -- Den jako obloha -- Den velkých 

lásek -- Loupež -- Večeře s půvabnou dámou -- Dva šálky kávy -- Noc 

zázraků -- Pár písmen -- Dívej se nahoru -- Buďme -- Blažení -- Zlatá -- 

Čas -- Jaro naboso -- Kleť -- Barvy -- Sněženky -- Velikonoční týden -- 

Velikonoční povzdech -- U jesliček -- O pravdě -- Moc politiků -- Strom 

spravedlivý -- Domov -- U dveří domova -- Stará dětská postel -- 

Nedělní bábovka -- Ráno před školkou -- Ať půjdu kamkoliv -- 

Vyznání -- Kam by ses vracel -- Cesty -- Klečící Bůh. 

(58 min.) - MP3 -- Čte Luděk Munzar, hudební doprovod Jiří Tichota, 

kytara, loutna. -- Česká poezie.  

 

Bass, Eduard                                     ZK 2029 

Cirkus Humberto 

(5 hod., 42 min.) - Rozhlasová nahrávka z roku 1957 - MP3. -- Čte 

Rudolf Pellar. 

Klasická kniha české literatury je poutavým a procítěným 

vyprávěním o čtyřech generacích slavné rodiny cirkusových umělců. 
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Stingl, Miloslav                                 ZK 2031/1-2 

Poslední ráj 

(15 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

V této knize vypráví autor o jižní Polynésii.  

 

Čermák, Michal                                ZK 2033 

Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením 

(2 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec. 

Cílem publikace je napomoci osobám se zdravotním postižením 

seznámit je se svými právy na rovné zacházení (ochranu před 

diskriminací) a ukázat cestu, jakými prostředky se svých práv 

domoci, pokud k diskriminaci již došlo.  

 

Spěváček, Jiří                                    ZK 2034/1-2 

Král diplomat : Jan Lucemburský (1296-1346) 

(16 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Monografie o významném českém panovníkovi se snaží objasnit 

jeho neobyčejně složitou diplomatickou kariéru, mimořádné 

schopnosti a politický rozhled.  

 

Veselovský, Zdeněk                          ZK 2039 

Výlet do třetihor : cesta zoologa po Austrálii 

(11 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Nová kniha ředitele pražské ZOO popisuje jeho poznatky z cesty po 

Austrálii. 

 

Dub, Ota                                            ZK 2040/1-2 

Profesoři  

(12 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 
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Román z lékařského prostředí dává nahlédnout do problémů 

současného zdravotnictví a do zákulisí medicinské praxe.  

 

Novák, Jan                                         ZK 2044 

Aljaška, aneb, Příběh příběhu 

(3 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jiří Dědeček. 

Román současného spisovatele, střídavě žijícího v Čechách i USA, 

vypráví příběh obyčejného řidiče jedné chicagské pekárny, jemuž se 

po propuštění z práce zboří všechny životní hodnoty a jistoty.  

 

Nepil, František                                ZK 2046 

Lipová alej  

(4 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte František Nepil. 

Půvabný průvodce po naší vlasti a po Slovensku je vyprávěný 

autorovou noblesní češtinou.  

 

Němcová, Božena                            ZK 2062/1-2 

O dobrých lidech - Obsahuje: Dobrý člověk -- Pan učitel -- Divá 

Bára -- Chudí lidé -- Pohorská vesnice. 

(19 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Souborné vydání pěti známých povídek v nichž autorka osvětluje 

svůj vřelý a láskyplný vztah k prostému člověku.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2063/1-3 

Přemyslovská epopej. I, Velký král Přemysl I. Otakar 

(25 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

První část Přemyslovské epopeje začíná ve 12. století a jejím 

protagonistou je český král Přemysl I. Otakar.  
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Müller, Vladimír                                ZK 2069 

Neúplatný ortel 

(7 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Ústředním motivem historické novely detektivního ladění z doby 

vlády Karla VI. je vzpoura poddaných. 

 

Hejcman, Pavel                                ZK 2072 

Případ Antrax 

(7 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 

Smyšlený příběh o zneužívání nových poznatků vědy k cíleným 

útokům proti lidem. Antrax se stává zbraní zoufalců toužících po 

pomstě.  

 

Hanuš, Pavel                                     ZK 2073 

Jupiter s pávem 

(7 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Detektivní román.  

 

Vaňková, Ludmila                            ZK 2078/1-2 

Příběh mladšího bratra 

(7 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

V další z řady historických královských ság se autorka vrací zatím 

nejhlouběji do historie - do druhé poloviny 12. století, doby mládí 

Přemysla I. Otakara, který byl prvním z českých králů, jemuž se 

podařilo zajistit titul i pro své potomky.  

 

Malina, Jiří                                         ZK 2079 

Královéhradecké obrázky. Třetí díl 

(7 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 
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Krátké příběhy z historie města Hradce Králové.  

 

Urban, Miloš                                      ZK 2088 

Lord Mord 

(12 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Miloš Urban. 

Další z řady autorových hororově kriminálních variací ze staré 

Prahy, tentokrát z doby asanace starého Židovského Města na 

sklonku 19. století.  

 

Klostermann, Karel                          ZK 2089 

Na cestě k domovu : příběhy zmizelé Šumavy 

(6 hod.) - MP3. -- Čte Jiří Hanák. 

Povídka klasika české literatury je zasazená do autorovy oblíbené  

a milované šumavské krajiny.  

 

Bezouška, Bohumil                          ZK 2093 

Adaptace není legrace : dnes šnajdrujeme : veselé příhody 

a epizodky kolem divadla 

(6 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Bohumil Bezouška. 

Soubor anekdot, humoristických vyprávění a veselých příhod 

z divadelního a hudebního zákulisí.  

 

Kožík, František                                ZK 2095 

Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře 

římského  

(10 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 
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Historická románová freska seznamuje s osobností Karla IV., 

nejvýznamnějšího českého panovníka, na pozadí osudu českých 

zemí ve 14. století.  

 

Kosatík, Pavel                                   ZK 2096/1-2 

Manželky prezidentů : deset žen z Hradu -- Obsahuje: Havlová, 

Olga -- Husáková, Viera -- Háchová, Marie -- Lokvencová-Husáková, 

Magda -- Masaryková-Garrigue, Charlotta -- Novotná, Božena -- 

Svobodová, Irena -- Benešová, Hana -- Gottwaldová, Marta. 

(18 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Životopisné medailonky manželek československých i českých 

prezidentů.  

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2101/1-2 

Sňatky z rozumu. 1. díl 

(16 hod., 2 min.) – MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Úvodní svazek rozměrného cyklu o osudech dvou pražských 

měšťanských rodů od poloviny 19. století až do poloviny století 

dvacátého. Tento sv. je 1. částí pentalogie, na kterou navazují 

Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2102/1-2 

Císařské fialky. 2. díl 

(16 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pokračování rodinné ságy dějově navazuje na Sňatky z rozumu  

a zachycuje rozvoj kapitalismu a národně-osvobozeneckého hnutí 

v Čechách v 2. pol. 19. století. -- Tento sv. je 2. částí pentalogie. 

Předchází Sňatky z rozumu, navazují Zlá krev, Veselá vdova  

a Královský vozataj. 
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Neff, Vladimír                                    ZK 2103/1-2 

Zlá krev. 3. díl 

(15 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Třetí svazek historického cyklu zavádí čtenáře do Prahy 80. a poč. 

90. let 19. stol. Sleduje další osudy hrdinů z předchozích dílů. Tento 

sv. je 3. částí pentalogie. Předchází Sňatky z rozumu a Císařské 

fialky, navazují Veselá vdova a Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2104 

Veselá vdova. 4. díl 

(14 hod., 20 min.) -- MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Čtvrtý díl rozsáhlé rodinné kroniky Nedobylů a Bornů je věnován 

druhé generaci zakladatelů obou rodů. Tento sv. je 4. částí 

pentalogie. Předchází Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, 

navazuje Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2105 

Královský vozataj. 5. díl 

(10 hod., 42 min.) -- MP3. -- Čte Hana Makovičková.  

Poslední část pentalogie ze života pražského měšťanstva  

a podnikatelstva dovršuje slávu a pád dvou rozvětvených rodů 

Bornů a Nedobylů. Tento sv. je poslední částí pentalogie. Předchází: 

Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2108/1-3 

Přemyslovská epopej. II, Jednooký král Václav I. 

(26 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 
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Druhý díl Přemyslovské epopeje popisuje boj krále Přemysla I. 

Otakara o nástupnické právo pro syna Václava I., jehož život 

sledujeme od dětství přes korunovaci až do roku 1240.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2109 

Román o růži 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Historická detektivka se opět odehrává v době panování 

Přemyslovců, tentokrát za vlády Přemysla II. Otakara a jejím 

hlavním hrdinou je královský prokurátor a správce Bezdězu Oldřich 

z Chlumu.  

 

Stýblová, Valja                                  ZK 2110 

Skalpel, prosím 

(11 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Známý neurochirurg bojuje o život těžce nemocného chlapce.  

 

Páral, Vladimír                                  ZK 2114/1-2 

Profesionální žena 

(17 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Jiří Hanák. 

Román zaujme čtenáře bohatostí a otevřeností děje a milostných 

zápletek.  

 

Včelička, Géza                                  ZK 2116/1-3 

Policejní hodina 

(30 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 

Rozsáhlý obraz života českého a především pražského dělnictva 

v 90. letech minulého století.  
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Hrabal, Bohumil                                   ZK 2125 

Harlekýnovy miliony: pohádka 

(8 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

V jímavé útlé knížce se autor očima své zestárlé maminky dívá na 

trampoty a drobné radosti starých lidí v domově důchodců.  

 

Žák, Jiří                                              ZK 2126 

Jean Paul Belmondo 

(9 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák. 

Životopisný příběh francouzského herce se zaměřuje nejen na jeho 

filmografii, ale i na divadelní prkna, kde Belmondo vytvořil řadu rolí.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2129 

Krev na lopuchu 

(8 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Výbor povídek oblíbeného autora historických detektivek se 

odehrává v rozličných dobách i na různých místech Čech.  

 

Bosák, Jaromír                                  ZK 2131 

Životní mač 

(3 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Zajímavé postřehy a vyprávění Jaromíra Bosáka nejen o fotbale, ale 

i o životě, golfu atd.  

 

Dobeš, Karel                                     ZK 2141 

Ráj podvodníků 

(14 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 
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Kniha shromažďuje pět kriminálních případů z 20. a 30. let 

dvacátého stol., zpracovaných na základě skutečných událostí.  

 

Padych, Jan                                       ZK 2156 

Z pravěkých ság. Nesmrtelný - Pro děti a mládež. 

(6 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Napínavý, poměrně krvavý příběh z pravěké Moravy se odehrává na 

přelomu mladší doby bronzové a starší doby železné.  

 

Seifert, Jaroslav                                ZK 2158/1-2 

Všecky krásy světa 

(24 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Vzpomínky českého spisovatele a básníka, nositele Nobelovy ceny.  

 

Hubáček, Miloš                                 ZK 2159 

Kdo jede na tygru 

(11 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Publikace obsahuje tři příběhy z historie britské tajné služby - 

pověstné Secret Intellignece Service. 

 

David, Petr                                        ZK 2162 

Za strašidly na hrady a zámky – 3. : 50 rodinných výletů 

(11 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Popis tras rodinných výletů na české a moravské hrady a zámky, 

které jsou spjaty se strašidelnými pověstmi a nadpřirozenými 

bytostmi.  
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Váňová, Magda                                ZK 2163 

Náhoda nebo osud 

(5 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Pět příběhů o lidech, kterým náhoda změnila život.  

 

Vachek, Emil                                    ZK 2168/1-2 

Zlá minuta 

(14 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Dva romány, náležející ke zlatému fondu české detektivky, jsou 

spojeny postavou detektiva Klubíčka, který dosahuje úspěchů svými 

nekonvenčními metodami. 

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 2172 

Krev na kapradí : příběhy Oldřicha z Chlumu a středověké 

soudničky 

(8 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Výbor povídek autora historických detektivek se odehrává 

v rozličných dobách i na různých místech Čech.  

 

Kožík, František                               ZK 2177/1-2 

Na křídlech větrného mlýna : životní příběh malířky Zdenky 

Braunerové a lidí kolem ní 

(18 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Román o životních osudech malířky Zdenky Braunerové.  

 

Javořická, Vlasta                              ZK 2178 

Děti panímámy Zlatuškové 

(6 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 
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Příběh z venkovského prostředí se odehrává po 1. světové válce 

a vypráví o neradostném osudu zámožné selské ženy a jejích dětí. 

 

Mališová, Markéta                            ZK 2184 

Nepřestávej, miláčku 

(4 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Šárka Vondrová. 

Povídkový soubor, v němž se autorka dotýká vztahů mezi mužem  

a ženou.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2185/1-3 

Přemyslovská epopej. III, Král rytíř Přemysl II. Otakar 

(26 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Ve třetí části přemyslovské ságy je představen "král železný a zlatý" 

Přemysl II. Otakar od dětství až k vrcholu své panovnické moci.  

 

Brousek, Otakar                                ZK 2188 

Všechno si pamatuju 

(3 hod., 1 min.) - MP3. -- Účinkují: Otakar Brousek st., Otakar 

Brousek ml., Jaroslava Brousková, Luka Rubanovičová. 

Vyprávění a vzpomínky nestora českého divadla a filmu v kruhu 

nejbližších - syna Otakara, dcery Jaroslavy a manželky Luky 

Rubanovičové.  

 

Albright, Madeleine Korbel              ZK 2189/1-2 

Pražská zima: osobní příběh o paměti, Československu  

a válce (1937-1948) 

(17 hod., 53 min.) - MP3. -- Obsahuje: Milostný dopis Praze a 

Československu (1937-1948) -- Mnichov -- Beznadějný úkol -- 

Začínáme znova -- Lampy pohasínají -- Holocaust -- Most je 
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v nedohlednu -- Svět je dost velký na to, abychom žili zvlášť -- 

Ošemetná rovnováha -- Neschopnost domluvy -- Bonus: 

Madeleine Albrightová při návštěvě Prahy 2012, beseda na 

Filozofické fakultě UK (rozhlasový pořad). -- Čte Heda Čechová. 

Kniha líčí jedno z klíčových období Československých dějin, léta 

1937 - 1948. Paralelně knížka vypráví osobní příběh Madeleine 

Albrightové a její rodiny. 

 

Toman, Ivo                                        ZK 2193 

Debordelizace hlavy : zprimitivněte k úspěchu 

(4 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Cílem příručky je poradit nám, jak odstranit zmatek z naší hlavy  

a dosáhnout kontroly nad našimi myšlenkami.  

 

Hájíček, Jiří                                        ZK 2196 

Rybí krev 

(12 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Román se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století, je 

baladickým příběhem jihočeské vesnice, která bojuje za záchranu 

své existence.  

 

Codr, Milan                                        ZK 2198 

Vesmír dokořán 

(13 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Populárně podaný přehled vývoje kosmonautiky v SSSR a USA.  

 

Kvapilík, Josef                                   ZK 2199 

Sto rad pro kondici : sport, cvičení, životospráva, výživa, 

duševní hygiena 
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(7 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte František Picek. 

Rady pro všechny, kteří si chtějí udržet tělesnou kondici. 

 

Fajtl, František                                  ZK 2205 

Sestřelen 

(3 hod., 56 min.) - MP3. – Čte Jiří Ornest. 

Osobní zážitky československého letce v Anglii. 

 

Kafka, Franz                                      ZK 2206 

Nezvěstný 

(4 hod., 50 min.) - MP3. – Účinkují: Miroslav Donutil, Marek Eben 

Nedokončený román byl jako celek vydán až po autorově smrti a je 

fragmentární výpovědí o člověku, který se sám sobě ztrácí 

v odlidštěném světě.  

 

Procházková, Iva                              ZK 2213 

Čas tajných přání - Pro dívky. 

(6 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Román o dětech (ale nejen o nich) z Malé Strany.  

 

Čermák, Miloš                                   ZK 2214 

Lovestory ve výtahu 

(4 hod., 16 min.) - MP3. -- Načetl Miloš Čermák. 

Povídky nejprve vycházely na autorově blogu, později na četnou 

žádost od čtenářů je vydal knižně a posléze ve zvukové podobě.  

 

Drijverová, Martina                          ZK 2215 

České dějiny očima Psa. 1: co bylo, to bylo 
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(3 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová - Pro děti od 10 let. 

Pes žil s lidmi odjakživa. Doprovázel rytíře i sedláky, hlídal i majetek 

a procházel dějinami. Co si asi tak o nich myslel? To prozradí tahle 

nevšední knížka. A protože historii své země by měl poznat každý, 

zkuste jít na to trochu jinak - třeba s psím kamarádem. Potom vás 

možná bude trochu víc bavit i školní dějepis.  

 

Drijverová, Martina                           ZK 2216 

České dějiny očima Psa. 2: co bylo, to bylo 

(2 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová - Pro děti od 10 let. 

Pes žil s lidmi odjakživa. Doprovázel rytíře i sedláky, hlídal i majetek 

a procházel dějinami. Co si asi tak o nich myslel? To prozradí tahle 

nevšední knížka. A protože historii své země by měl poznat každý, 

zkuste jít na to trochu jinak - třeba s psím kamarádem. Potom vás 

možná bude trochu víc bavit i školní dějepis.  

 

Jirásek, Miroslav                               ZK 2217 

Z deníku vlastizrádce 

(4 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Igor Smržík. 

Deníkové zápisky líčí otřesné zážitky autora, který jako politický 

odpůrce režimu strávil ve věznicích téměř 10 let.  

 

Jirous, Tobiáš                                    ZK 2218 

Počkej na mě, Valentýne 

(4 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Tobiáš Jirous. 

Mladý muž s alternativně uměleckými ambicemi, ostře a hořce 

vnímající svět kolem sebe, se prodírá životem, sexem, hudbou, 

drogami a vztahy, aby hledal sebe sama a zároveň sám před sebou 

utíká.  
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Jobánek, Jiří                                      ZK 2219/1-2 

Nefritová brána 

(24 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková 

Hrdina románu, mladý Kartaginec, putuje za tajemstvím záhadného 

města a jeho bohyně; kniha úzce navazuje na epopej "Tvář bohyně 

Tanit".  

 

Jobánek, Jiří                                      ZK 2220 

Tvář bohyně Tanit 

(15 hod., 1 min.) - MP3. - Čte Hana Makovičková. 

Dobrodružná, historická epopej, odehrávající se ve druhé polovině 

druhého století před Kristem. Děj začíná pádem Kartága, odkud 

prchá skupina zasvěcenců a vydává se hledat největší tajemství 

velkého města a jeho bohyně.  

Úzce navazuje titul "Nefritová brána". 

 

Kafka, Franz                                      ZK 2222 

Povídky. -- Obsahuje: Rozjímání -- Ortel -- Proměna -- 

Venkovský lékař -- Umělec v hladovění. 

(8 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Soubor kratších próz a povídek.  

 

Kafka, Franz                                      ZK 2223 

Zámek 

(15 hod., 6 min.) -MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Brilantně napsaný příběh, možná nejtajemnější román 20. věku,  

o putování zeměměřiče K.  
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Kantůrková, Eva                               ZK 2228 

Člověk v závěsu 

(9 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pět psychologických novel.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 2229 

Jen si tak maličko povyskočit 

(5 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová 

Sbírka deseti psychologických povídek, jejichž společným tématem 

jsou pokusy lidí vybočit z dosavadního stylu života. 

 

Kaplický, Václav                               ZK 2230 

Veliké theatrum : prolog k tragédii, jejíž jméno je třicetiletá 

válka 

(11 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Historický román, jehož hlavním námětem jsou osudové následky 

pražské defenestrace, povstání českých stavů a bitvy na Bílé Hoře. 

Ústřední postavou díla je zemský lékař Matyáš Borbonius, na jehož 

údělu se promítají osudy řady jeho současníků. Je obviněn z 

podpory stavovské politiky, ztrácí majetek a protože odmítne 

přestoupit ke katolické církvi, musí prchnout ze země.  

 

Karásek, Svatopluk                          ZK 2231 

Víno tvé výborné : rozhovory 

(10 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Formou rozhovoru vypráví známý evangelický farář, básník a zpěvák 

o svém životě, práci a křesťanské víře.  
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Švestka, Karel                                   ZK 2232 

Pastely 

(2 hod., 34 min.) - MP3. 

Četba na pokračování. Kniha dojmů a vzpomínek na spisovatele 

Jakuba Demla a Stanislava Vodičku, jak je autor poznal v rodném 

Tasově.  

 

Moučková, Miroslava                       ZK 2235/1-2 

Šílený stařec : sto příběhů z moravských a slezských hradů, 

zámků a archeologických nalezišť 

(17 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Jana Altmannová. 

Sto příběhů z moravských a slezských hradů, zámků  

a archeologických nalezišť". Kniha vypráví o ukrytých pokladech, 

tajemných bytostech a historických zajímavostech.  

 

Masaryk, Tomáš Garrigue               ZK 2270 

Ideály humanitní ; Problém malého národa ; Demokratism 

v politice 

(4 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Tři přednášky pronesené v letech 1901 - 1912 v rámci univerzitních 

extensí.  

 

Kollertová, Iveta                               ZK 2271 

Svlečená do naha : pravdivý příběh o životě a boji s rakovinou 

(8 hod., 14 min.) - MP3. -- Čtou Renata Volfová, Lenka Novotná. 

Autorka v autentickém životním příběhu sleduje desetiletý zápas 

těžce zkoušené ženy o život a elementární lidskou důstojnost, a to 

v situaci, kdy ji lékaři, společnost i manžel odepsali.  
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Müller, Jaroslav                                ZK 2285 

Přátelé Zeleného údolí 

(13 hod., 31 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová.  

Kniha pro starší děti, ve které jedenáctiletý chlapec a lesník Horyna 

bojují za záchranu krásného koutu přírody.  

 

Novotný, David Jan                          ZK 2286 

Má rozkošná Múza s hadrem v ruce 

(6 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Šest povídek ze světa umění. Všichni aktéři se dostávají do situací, 

z nichž musí hledat východisko a přehodnotit vztahy ke svým 

spolubližním.  

 

Bass, Eduard                                    ZK 2287/1-2 

Čtení o roce osmačtyřicátém 

(24 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Formou populární rozsáhlé kroniky z let, která předcházela revoluci 

v roce 1848, líčí autor poměry v okolních státech a postupné 

politické uvědomování české šlechty, měšťanstva a průmyslového 

dělnictva.  

 

Souček, Ludvík                                 ZK 2290/1-2 

Tušení souvislosti 

(15 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Knížka volně navazuje na "Tušení stínu", rozšiřuje a doplňuje okruh 

dosud neobjasněných otázek týkajících se původu člověka na Zemi, 

možností ničivých katastrof, existence a působení vyspělých 

mimozemských civilizací na kulturu lidstva aj. 
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Řeháčková, Věra                              ZK 2291 

Hřešit je lidské : román pro ženy a dívky 

(6 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román pro ženy a dívky vypráví příběh o žití věkově nerovného páru 

- starší ženy a podstatně mladšího muže.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 2295 

Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa 

Čapka 

(6 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 

Veselé pohádky o vílách, skřítcích, vodnících, také o loupežnících, 

pošťácích, šoférech.  

 

Klostermann, Karel                          ZK 2297 

V ráji šumavském 

(12 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Román patří k autorovým nejvýznamnějším dílům. Sleduje život 

obyvatel Šumavy po roce 1870, kdy tam vichřice a kůrovec zničili 

velké lesní plochy. Dočasný blahobyt, který tato přírodní katastrofa 

přinesla dřevorubeckým rodinám, namnoze způsobil jejich morální 

rozpad. Dílo se vyznačuje láskyplným vztahem k člověku a citlivým 

poměrem k přírodě.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 2303 

Michelup a motocykl 

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

Satiricko-humoristický román zesměšňující českého maloměšťáka 

v době hospodářské krize 30. let 20. století.  
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Souček, Ludvík                                 ZK 2304 

Blázni z Hepteridy 

(7 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal 

S nadhledem napsaný sci-fi příběh ze vzdálené planety naší galaxie 

se odehrává v daleké budoucnosti mezi pracovníky pozemské 

televize.  

 

Galský, Desider                                ZK 2307 

Veliké dobrodružství : Suez a Panama 

(12 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Kniha vypráví o dvou největších úpravách přírody, které lidstvo 

dosud uskutečnilo: o stavbě Suezkého a Panamského průplavu.  

Halas, František                                ZK 2310 

Básnické dílo 

(3 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Lubor Tokoš. 

Chronologické vydání básnického díla řazeného podle doby vzniku, 

obsahuje lyrické sbírky a prózu Já se tam vrátím.  

 

Doleček, Rajko                                 ZK 2312 

Nebezpečný svět kalorií 

(3 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Cílem publikace je poukázat na nebezpečí vyplývající z masového 

výskytu obezity u nás a seznámit širokou veřejnost s několika 

možnostmi, jak zlepšit životosprávu a životní styl vůbec.  

 

Tomeček, Jaromír                            ZK 2314 

Vlka živí nohy 
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(11 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Kniha poetických příběhů ze světa přírody, jejichž děj je umístěn do 

různých koutů naší vlasti.  

 

Kožík, František                                ZK 2316 

Neklidné babí léto : životní příběh malířky Zdenky 

Braunerové a lidí kolem ní. 2. díl 

(16 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Životopisný román sleduje vrcholné tvůrčí období Z. Braunerové od 

roku 1898 do roku 1934, kdy umělkyně umírá. Líčí její vztahy 

k řadě umělců domácích i zahraničních a odráží i umělecké dění 

v naší vlasti.  

 

Boučková, Tereza                             ZK 2318 

Šíleně smutné povídky 

(3 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Třináct minimalisticky psaných povídek zachycuje příběhy 

obyčejných lidí, jejich pocity, touhy a odhodlání.  

 

Zídek, Petr                                         ZK 2319/1-2 

Po boku : třiatřicet manželek našich premiérů (1918-2012) 

(13 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Kniha popisuje osudy i soukromý život 33 manželek českých  

a československých premiérů od roku 1918 po současnost. 

 

Klimecká, Vladimíra                         ZK 2326 

Druhý život Marýny G. 
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(11 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Románová kronika zachycuje události celého dvacátého století na 

Valašsku očima prostých ženských protagonistek.  

 

Michálek, Miroslav                            ZK 2334 

Praktická pomoc lidem ztrácejícím zrak: a všem, kteří jim 

pomáhají 

(1 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Praktická pomoc lidem ztrácejícím zrak a všem, kteří jim pomáhají.  

 

Havel, Josef                                       ZK 2341 

Svět ve škatulce : o muzeích - Pro děti od 12 let.  

(7 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová.  

Knížka o muzejnictví, muzeích a práci v nich.  

 

Hlinka, Bohuslav                              ZK 2342/1-2 

Spor o praotce Čecha 

(14 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Autor jde po stopách vzniku a původu našich nejznámějších 

národních bájí a konfrontuje je s výsledky, k nimž dospěla 

archeologie v posledních letech.  

 

Malíšek, Vladimír                              ZK 2345 

Co víte o dějinách fyziky 

(12 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Autor pojednává o významu a metodice dějin fyziky, nastiňuje její 

historický vývoj a hledá odpověď na to, kam moderní fyzika 

směřuje.  
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Švejda, Jiří                                        ZK 2346/1-2 

Havárie 

(17 hod., 31 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Příběh mladého ctižádostivého inženýra, který v honbě za kariérou  

a penězi, obětuje svou čest i soukromý život.  

 

Němec, Igor                                      ZK 2352 

Dědictví řeči 

(16 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Zajímavý a čtivý příspěvek ke kulturní historii českého jazyka.  

Nouza, Karel                                     ZK 2353 

Rouby života 

(11 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Populárně-naučná publikace seznamuje s problematikou krevních 

transfuzí, transplantací kostní dřeně, lidských orgánů a tkání.  

Vaněček, Michal                               ZK 2356 

Prázdniny s dráčkem - Pro děti od 5 let 

(1 hod., 41 min.) - MP3. -- Čtou Eva Hrušková, Jan Přeučil. 

Malý Vojta zažívá spoustu dobrodružství na prázdninách u dědečka  

a babičky na venkově.  

 

Dědeček, Jiří                                     ZK 2357 

Pohádky o Malé tlusté víle - Pro děti  

(1 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte a zpívá Jiří Dědeček. 

Krátké příběhy, odehrávající se v dětském pokojíčku. Hlavními 

hrdiny jsou roztodivné hračky a jeden živý kocour.  
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Spalová, Olga                                    ZK 2359 

Sága rodu Budilova : sto let českého divadla na jevišti  

i v zákulisí 

(21 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Výběr ze vzpomínek významného plzeňského herce a režiséra 

Vendelína Budila.  

 

Polívka, Boleslav                              ZK 2360 

Bolek Polívka v manéži i mimo 

(6 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Igor Smržík. 

Klaun a herec Bolek Polívka napsal humornou knížku o "manéži" 

svého života, manéži plné legrace, nápadů, hostů a myšlenek.  

 

Janáček, Josef                                  ZK 2361 

Malé dějiny Prahy 

(10 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Kniha shrnuje dějiny města od prvních dokladů života na pražském 

území až po jeho proměnu v moderní velkoměsto.  

 

Rudolf, Stanislav                               ZK 2363 

V každém okně Julie : dívčí román 

(6 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Autor zavádí čtenářky do internátu střední odborné školy. S něhou, 

humorem a porozuměním zachycuje všechny taje holčičího světa.  

 

Souček, Ludvík                                 ZK 2364/1-3 

Cesta slepých ptáků ; Runa rider ; Sluneční jezero : četba pro 

žáky základních škol 
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(24 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič 

Třídílný soubor vědeckofantastických příběhů. První líčí cestu 

několika vědců po stopách J. Verna na Islandu. Druhý zachycuje 

tuto skupinu, jak zde objevuje stopy cizí civilizace. Třetí vypráví o 

cestě čtyř osob na Mars v kosmické lodi Rider, o jejich návratu k 

Zemi  a přistání v ledovcových polích Himálaje a o jejich záchraně.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2365 

Duchaři : pachatelé dobrých skutků 2 - Pro děti od 8 let. 

(3 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Druhá kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.  

 

Pavel, Ota                                          ZK 2371 

Ve službách Švédska ; Otázka hmyzu vyřešena 

(1 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Karel Heřmánek 

České povídky.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2373 

Bouráci : pachatelé dobrých skutků 4 - Pro děti od 8 let 

(3 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Čtvrtá kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.  
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Kratochvíl, Miloš                               ZK 2374 

Kouzláci : pachatelé dobrých skutků 3 - Pro děti od 8 let 

(3 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Třetí kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.  

Tigrid, Pavel                                      ZK 2376 

Dnešek je váš, zítřek je náš : dělnické revolty v 

komunistických zemích 

(5 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Fišer. 

Analýza dělnických revolt v neostalinských režimech střední  

a jihovýchodní Evropy s důrazem na události v Polsku v letech 

1980-1981.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2378/1-3 

Přemyslovská epopej. IV, Král básník Václav II. 

(27 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Čtvrtým dílem, věnovaným králi Václavu II., se završuje historická 

tetralogie o významných osobnostech z rodu Přemyslovců.  

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2389 

Klofáci -  pachatelé dobrých skutků 5.                                               

(3 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra - Pro děti od 8 let. 

Závěrečná pátá kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou. 
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Kvarda, Vladimír                               ZK 2391   

Pohádky na křídlech - Pro děti. 

(1 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Veselá pohádka o letadlech s duší.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2393 

Pošetilý osud 

(7 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Osudová láska starší ženy a mladšího muže. Oba protagonisté knihy 

jsou obdařeni vysoce atraktivním povoláním a koníčky.  

 

Vokolek, Václav                                ZK 2396 

Lovci záhad : tajemství hradů a zřícenin 

(9 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Stanislav Zindulka. 

Čtenáři se spolu se skupinkou dětí, lovců záhad, setkají s 

tajemnými bytostmi, obry, upíry, čarodějnicemi, trpaslíky, draky 

apod.  

 

Souček, Ludvík                                 ZK 2399/1-2 

Tušení stínu : hledání ztracených civilizací 

(16 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Autor shromáždil množství dosud neobjasněných pozůstatků 

dávných civilizací a upozornil na četná "bílá místa" v poznání dávné 

minulosti lidstva. Uvažuje také o existenci inteligentních bytostí ve 

vesmíru i o možnosti ovlivnění naší Země a jejích obyvatel 

mimozemskými civilizacemi.  
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Vančura, Vladislav                            ZK 2401/1-3 

Obrazy z dějin národa českého : věrná vypravování o životě, 

skutcích válečných i duchu vzdělanosti 

(32 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Monumentální epická freska o počátcích našich národních dějin.  

 

Tanská, Nataša                                ZK 2405 

Vyznáte se v tlačenici? : úvod do štikologie 

(1 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Gabriela Vránová. 

Vyprávění o ženách - štikách, které na základě své schopnosti 

manipulace s lidmi proplouvají úspěšně životem.  

 

Švihran, Ladislav                              ZK 2407 

Nenápadní společníci - Pro čtenáře od 9 let. 

(8 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Stručné vysvětlení objevů a vývoje nejrůznějších vynálezů, které 

slouží běžné denní potřebě.  

 

 

Šnajder, Bohuslav                            ZK 2408 

Planeta žízně: vyprávění o živlu, bez něhož by nebyl život 

(5 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Kniha podrobně seznamuje s vodními zdroji, s dějepisem vody, 

s meteorologickými problémy nejen v současnosti, v minulosti  

a budoucnosti. -- Pro děti od 12 let. 

 

Adlová, Věra                                      ZK 2412/1-2 

Trpká vůně podzimu 

(16 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 
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Generační román o osudech tří žen odlišného charakteru 

a z odlišného prostředí.  

 

Albright, Madeleine Korbel              ZK 2420/1-2 

Madeleine : "nejlepší ze všech možných světů" 

(32 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Životopis první americké ženy v úřadu ministra zahraničí.  

 

Kratochvíl, Miloš Václav                   ZK 2442 

Evropa v zákopech 

(7 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. - Navazuje volně na 

román Evropa tančila valčík.  

Historický román. Tato druhá část se soustřeďuje na válečný rok 

1916 a představuje řadu hrdinů, jejichž osudy poznamenala fronta.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 2444 

Poslední aristokratka 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová 

Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

Barr, Jindřich Šimon                         ZK 2453 

Chodské pohádky - Pro děti kolem  věku 10 let. 

(4 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Soubor pohádek, které pocházejí ze specifické oblasti naší země. 
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Šmilovský, Alois Vojtěch                  ZK 2456 

Za ranních červánků 

(5 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. 

Rozsáhlý román, věnovaný postavě obrozeneckého kněze Josefa 

Dobrovského, který poslední léta svého života trávil 

v pošumavských Chudenicích u hraběcí.  

 

Čep, Jan                                             ZK 2458 

Cesta na jitřní 

(3 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Luboš Ondráček. 

Výběr z autorských próz sleduje částečně autorův vlastní výbor 

povídek, který vyšel v roce 1944.  

 

Vaňková, Ludmila                            ZK 2460/1-2 

Kdo na kamenný trůn 

(17 hod., 55 min.) - MP3. -- Ze série Zrození království. -- Čte Dana 

Pilařová. 

Historický román líčí dobrodružství Přemysla Otakara I., který se 

s bratrem Vladislavem zúčastnil třetí křižácké výpravy do Svaté 

země.  

 

Nečas, Luboš                                    ZK 2461 

Marie Rosůlková, aneb, "Meryčka na scénu--" : životní příběh 

milované herečky 

(5 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová. 

Životní příběh milované herečky, jehož námětem, dramaturgickou 

koncepci a finální podobu s použitím vzpomínek Marie Rosůlkové 

zpracoval Luboš Nečas.  
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Šulc, Jiří                                             ZK 2462/1-2 

Zrádci 

(20 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Román je kronikou klíčových událostí, odehrávajících se ve třicátých 

letech 20. století v Československu i na evropském kontinentu, jež 

nezadržitelně ústily do počátku druhé světové války.  

 

Balabán, Jan                                      ZK 2467 

Zeptej se táty 

(5 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Stěžejním tématem posledního románu předčasně zesnulého 

českého autora je smrt konkrétního člověka.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 2471 

Aristokratka ve varu 

(3 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Pitro, Martin                                      ZK 2483 

Panovníci českých zemí 

(2 hod., 2 min.) - MP3. -- Obsahuje: Sámo -- Svatopluk -- Kníže 

Václav -- Boleslav I. Ukrutný -- Boleslav II. Pobožný -- Jaromír a 

Oldřich -- Břetislav I. -- Vratislav II. -- Přemysl Otakar I. -- 

Václav I. -- Přemysl Otakar II. -- Václav II. -- Jan Lucemburský -- 

Karel IV. -- Václav IV. -- Zikmund Lucemburský -- Jiří z 

Poděbrad -- Ferdinand I. Habsburský -- Rudolf II. -- Ferdinand 
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II. -- Marie Terezie -- Josef II. -- František II. -- František Josef I. 

-- Tomáš Garrigue Masaryk. -- Čte Vladimír Brabec. 

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky, kteří 

vládli naší zemi.  

 

Běhounek, František                        ZK 2484 

Kniha robinzonů: osudy slavných trosečníků - Pro děti od 9 let. 

(14 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Příběhy ztroskotaných námořníků, kteří se plavili po světových 

mořích zhruba do 1. pol. 20. století. 

 

 

Vrchovecký, Karel                             ZK 2486/1-2 

Hrozba z nebe: malé dějiny vzdušné války 

(13 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková. 

V malých dějinách letectví a vzdušné války zachytil autor pokusy 

o ovládnutí vzduchu a využití létacích strojů pro válečné účely. 

Vypráví o fantastických létacích prostředcích v bájích starověkých 

národů, o prvních projektech balónů, o vynálezu vzducholodi aj. 

Velkou pozornost věnuje vývoji letadel a jejich významné úloze za 

druhé světové války. - Určeno pro děti od 12 let. 

 

Janáč, Marek                                     ZK 2489 

Druhá světová válka 

(13 hod., 4 min.) - MP3.  

Přehledné zpracování všech důležitých událostí druhé světové války. 

Přináší řadu méně známých dokumentů, ale i zcela zapomenuté 

nahrávky z let 1938 - 1946.  
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Baťa, Tomáš                                     ZK 2493 

Švec pro celý svět 

(11 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Dočkal František. 

Biografie Tomáše Bati, syna muže, který po 1. světové válce 

vybudoval v Československu obuvnický podnik a proslavil ho po 

celém světě. Jeho syn pak pokračoval v jeho díle i v nové vlasti - 

Kanadě.  

 

Bělohradský, Václav                         ZK 2501 

Myslet zeleň světa: rozhovor s Karlem Hvížďalou 

(5 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Kniha psaná formou rozsáhlého interview představuje významného 

filozofa českého původu a přibližuje jeho názory na svět, v němž 

žijeme.  

 

Benda, Jaroslav                                ZK 2502 

80+1 úsměv 

(6 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková, František Dočkal.  

Humorné příběhy ze života herců, zpěváků, politiků a sportovců.  

 

Beneš, Jan                                         ZK 2503 

Až se se mnou vyspíš, budeš plakat 

(7 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Povídky. Bezprostředně viděné příběhy obyčejných, převážně 

mladých lidí 60. let 20. století.  
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Benešová, Božena                            ZK 2504 

Věra Lukášová 

(1 hod., 25 min.) - MP3. -- Hrají: Klára Jerneková (Věra Lukášová), 

Blanka Waleská (paní Lukášová), Zdeněk Hodr (pan Láb) a Jaroslav 

Kepka (Jarka Kohout) ; Kvarteto J. Dvořáčka. 

Rozhlasová dramatizace. Lyrická hra mládí.  

 

Ježková, Alena                                  ZK 2506 

Dračí polévka 

(4 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Vladislav Beneš - Pro děti od 10 let. 

Příběh dvanáctiletého vietnamského chlapce ze současné Prahy.  

 

Sidonová, Vlasta Rut                        ZK 2508 

Jídelna Šalom a jiné židovské povídky z dnešní Prahy 

(3 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Eva Miláčková. 

Šestnáct krátkých povídek současné české autorky, které 

tematicky čerpají především ze všedního života pražské židovské 

komunity.  

 

Hrabal, Bohumil                                ZK 2510 
Bambini di Praga 1947 

(4 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Oldřich Kaiser. 

Groteskní příběhy party falešných pojišťováků, kteří nakonec sami 

naletěli.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2512 

Msta písecké panny 
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(9 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Další příběh z historicko-detektivního cyklu z doby slavného 

českého krále Přemysla II. Otakara, v němž v hlavní roli 

vyšetřovatele vystupuje královský prokurátor Oldřich z Chlumu se 

svými pomocníky.  

 

Pekárková, Iva                                  ZK 2513 

Levhartice 

(7 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh čtyřicátnice Milly, která po traumatizující rodinné události 

opouští manžela i Česko a v Londýně se pokouší začít znovu. 

Autorka svoji hrdinku nešetří, drsným jazykem pojmenovává věci 

pravým jménem. Román patří do tzv. soft porna.  

 

Šrámková, Jana                                ZK 2514 

Hruškadóttir 

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Prozaická prvotina mladé autorky je příběhem mladé citlivé 

Veroniky o velikém přátelství, které jí pojí s hektickou  

a mnohomluvnou Madlou, o níž však záhy přichází. Kniha v roce 

2009 získala literární cenu Jana Ortena.  

 

Dousková, Irena                                ZK 2521 

O bílých slonech 

(2 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Dana Černá. 

Autorka vypráví letní příběh malé holčičky, který by se mohl na 

přelomu osmdesátých let dvacátého století odehrát v jakékoli 

české vesnici.  
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Čáp, Jan                                             ZK 2529 

Zdeněk Dytrych 

Utváření osobnosti v náročných životních situacích 

(6 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte František Picek. 

Publikace je zaměřena na osobnost člověka a na jeho jednání 

v náročných situacích.  

 

Urban, Miloš                                      ZK 2531 

Praga Piccola 

(10 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Martin Myšička. 

Román se odehrává především v dobách první republiky a je 

kronikou rodiny Neumanů, jejíž členové zakládali a později  

i pracovali v libeňské automobilce Praga.  

 

Šrut, Pavel                                         ZK 2532 

Lichožrouti navždy 

(7 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Barbora Hrzánová – Pro děti. 

Vy všichni, kteří občas marně hledáte "tu zatracenou ztracenou" 

ponožku, nejste sami! Je to jedna z bezpočtu otázek a nevyřešených 

záhad, jichž je svět plný. Závěrečný díl proslulé ponožkožroutí ságy.  

 

Svoboda, Bohumil                            ZK 2534 

Na straně národa : kardinál František Tomášek v zápase 

s komunistickým režimem (1965-1989) 

(10 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Fišer. 

Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem.  

 

Vacek, Václav                                    ZK 2536 

Pozvání k Večeři Páně 
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(9 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Alfred Strejček. 

Teologie. Postupy katolické mše.  

 

Čep, Jan                                             ZK 2537 

Cesta do Emauz : velikonoční listování v díle Jana Čepa 

(52 min.) - MP3. -- Čte Miloslav Fiala. 

Duchovní pojednání. Rozjímání nad křesťanstvím a posláním 

velikonočních svátků.  

 

Reynek, Bohuslav                             ZK 2538 

Rybí šupiny 

(3 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Kvíz a Jiří Teper. 

Sbírka básní v próze.  

 

Halík, Tomáš                                     ZK 2539 

Noc zpovědníka : paradoxy malé víry v postoptimistické době 

(8 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Alfred Strejček. 

Meditace a eseje se týkají zamyšlení nad světem kolem nás, nad 

tajemstvím víry i nad sebou samým. 

 

Piťha, Petr                                         ZK 2540 

Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny 

(1 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Jiří Teper – Pro děti. 

Toto vyprávění je určeno dětem, má jim přiblížit snad vůbec 

nejušlechtilejší ženskou postavu našich národních dějin. Ženu,  

o které bychom toho měli hodně vědět, protože se od ní můžeme 

mnoho naučit.  
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Vrba, Jan                                            ZK 2541 

Boží lichva : přírodní román 

(12 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Různé, až neuvěřitelné, příhody ze života koroptviček, které autor, 

učitel na lesnické škole, za třicet let potulek přírodou nashromáždil. 

Koroptvičky - boží drůbež, nebo boží lichva, jak říkají na Chodsku.  

 

Vaisová, Petra                                  ZK 2543 

Dolejší, Pavel 

Chatrč z kostí: prázdninové dobrodružství dvou nerozlučných 

přátel Samuela Schwarze a Jeremiáše Záruby  

(4 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová – Pro děti. 

Napínavá prázdninová dobrodružství dvou nerozlučných přátel 

Sama a Jerryho. 

 

Berková, Alexandra                          ZK 2547 

Knížka s červeným obalem 

(4 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte autorka. 

Autorčina autobiografická prvotina, která je zakotvena na počátek 

2. poloviny 20. století.  

 

Berková, Alexandra                          ZK 2548 

Magorie, aneb, Příběh velké lásky 

(3 hod., 7 min.) - MP3. -- Načetla autorka. 

Vyprávění o zemi Magorii, v jejímž čele stojí vládnoucí skupina, 

která vládne téměř neohraničitelnými možnostmi, ale je také 

neuvěřitelně neschopná. Je metaforickou připomínkou totalitního 

režimu.  
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Bernardinová, Eva                            ZK 2549 

Ahoj bráško! 

(3 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Příběhy a zážitky rodiny, do níž se narodí nevidomé děvčátko 

Lucinka, jsou zachycené pohledem jejího devítiletého bratra 

Honzíka. 

 

Bernardinová, Eva                            ZK 2550 

Kluci, holky a Stodůlky 

(7 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Půvabné vyprávění o dětech z jedné malé vesnice, jejich zábavách, 

drobných uličnictvích a konfliktech s rodiči a se školou. 

 

Holubová, Miloslava                         ZK 2556 

Život posmrtný 

(4 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Ivana Dusilová. 

Psychologická novela je vyprávěním dospělé ženy, která se zpětně 

snaží pochopit činy a povahu svého otce. 

 

Kašparů, Jaroslav Max                     ZK 2557 

Zápisník potulného kazatele 

(2 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Alfred Strejček. 

Duchovní život, křesťanská víra, životní moudrost, biblické citáty, 

úvahy.  

 

Ježková, Alena                                  ZK 2564 

77 pražských legend  

(3 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Dana Syslová. 
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Soubor 77 legend a lidových pověstí, které se většinou vztahují 

k dosud existujícím pražským budovám a místům.  

 

Páral, Vladimír                                  ZK 2566/1-2 

Tam za vodou 

(12 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Martin Zahálka. 

Moderní pohádka o zábavném způsobu trávení víkendů v chatové 

osadě na Slapech.  

 

 

Holcová, Milena                                ZK 2567 

Romance na tři doby 

(4 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Hana Švejnohová. 

Příběh padesátileté ženy a jejího románku s mnohem mladším 

mužem.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 2573 

Chraňme muže 

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

Úvahy, fakta a příběhy odhalující pokřivené vztahy mezi muži  

a ženami, které narušují sociální role a postavení mužů v současné 

společnosti.  

 

Urbaníková, Eva                                ZK 2575 

Za facku 

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh o tom, že protiklady se možná přitahují, ale nedokážou spolu 

žít.  
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Bicencová, Renata                           ZK 2579 

Hranice vášně 

(4 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román začínající české autorky, vypráví příběh mladé psycholožky, 

která za tragických okolností v dětství přišla o oba rodiče. Jako 

sirotka se jí ujal nejlepší přítel otce, který se nakonec stal i jejím 

manželem.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2580 

Osudový pohled 

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

Český román pro ženy.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2581 

Zlomená hrdost 

(4 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Román začínající české autorky, je příběhem dvou lidí z naprosto 

odlišných světů, sociální antropoložky a zápasníka bojových umění 

MMA a Combat Sambo.  

 

Bílek, Jiří                                            ZK 2583 

Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak 

(5 hod.) - MP3. -- Čte František Špaček. 

Vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Publikace 

se snaží odstranit polopravdy, legendy, lži o příslušnících 

pomocných technických praporů.  

 

Bílý, Jiří                                              ZK 2584 

Jezuita Antonín Koniáš 
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(12 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Autor na základě právně historických a církevně administrativních 

pramenů rekonstruuje Koniášův život, objevuje nová fakta a nové 

souvislosti jeho misionářského působení a myšlenkového světa, ve 

kterém se pohyboval.  

 

Bohdalová, Jiřina                              ZK 2592 

Kopecká, Slávka                             
Hádej, kam půjdem na flám? 

(6 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské 

speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.  

 

Bohdalová, Jiřina                              ZK 2593 

Kopecká, Slávka                                   
Hádej, kam půjdem na oběd? 

(6 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské 

speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.  

 

Borovičková, Adriena                       ZK 2604 

Voskovec a Wachsmanni 

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

Z rodinné kroniky a korespondence Voskovcova života během jeho 

emigrace.  

 

Borská, Ilona                                     ZK 2605 

Hanka v Paříži 

(5 hod.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 
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Začínající redaktorka, známá čtenářkám z knížky "Cesta pro 

Hanku", dostává nečekanou příležitost účastnit se s redakčním 

fotografem mladé módní přehlídky v Paříži.  

 

Borská, Ilona                                    ZK 2606 

Osud jednoho Čecha 

(11 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Biografický román o českém učiteli Františku Hodíkovi představuje 

lidskou osobnost pedagoga, jehož život byl tragicky ukončen za 

okupace.  

 

Bosák, Jaromír                                 ZK 2607 

Africký deník Jaromíra Bosáka 

(10 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Populární sportovní komentátor seznamuje čtenáře prostřednictvím 

deníkových záznamů a reportáží se svými zkušenostmi 

z fotbalového mistrovství světa v Jihoafrické republice v červnu  

a červenci roku 2010.  

 

O čem ženy mlčí                               ZK 2608 

(3 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Soubor osmi psychologických povídek českých autorů: Kateřina 

Tučková, Petr Šabach, Petra Soukupová, Jaroslav Rudiš, Josef 

Moník, Marek Epstein, Marek Šindelka, Irena Hejdová.  

 

Jenšík, Miloslav                                ZK 2611 

Heydrich kontra Anthropoid : známe celou pravdu? 

(6 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 



88 
 

Publikace zkoumá jednu z významných událostí československého 

protinacistického odboje, atentát na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha.  

 

Stingl, Miloslav                                 ZK 2616 

Ukradený totem 

(4 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika – Pro děti. 

Pět nezapomenutelných příběhů od jednoho z nejvýznamnějších 

českých cestovatelů a čestného náčelníka indiánského kmene 

Kikapú zavede malé čtenáře do nejrůznějších koutů světa, kde 

spolu s dětskými hrdiny prožijí mnohá podivuhodná dobrodružství.  

 

Bošek, Pavel                                     ZK 2618 

Redutání 

(2 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Bohuslav Kalva. 

Kniha text-appealů, které autor v letech 1960-1967 četl v pražské 

Redutě a jejichž obsahem je satira a absurdní humor.  

 

Boučková, Tereza                             ZK 2619 

Indiánský běh ; Křepelice ; Když milujete muže 

(5 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Taťjana Medvecká. 

Trojnovela (Indiánský běh; Křepelice; Když milujete muže) je 

složena z útržků složitého života dcery jednoho z českých chartistů 

Pavla Kohouta.  

 

Boučková, Tereza                             ZK 2620 

Rok kohouta 

(11 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Hana Czivišová. 
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Trýznivá výpověď autorky, ve které popisuje rok soužití jedné velké 

rodiny, která se pod tíhou okolností po mnoha letech rozpadá. 

 

Brabenec, Jan                                   ZK 2625 

Vídeň je Vídeň, ale bez Čechů by to nebylo vono 

(4 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Příběhy z kulturní historie rakouského hlavního města.  

 

Braunová, Petra                               ZK 2635  

Ema a kouzelná kniha - Pro čtenáře od 7 let. 

(3 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Jitka Smutná. 

Napínavý kouzelný příběh o dívce, které jedna neobyčejná kniha, 

které dorůstají stránky, změnila celý život.  

 

Braunová, Petra                               ZK 2636 

Ztraceni v čase - Pro děti kolem 10 let. 

(4 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jitka Smutná. 

Poutavý příběh chlapce, který je při návratu z nákupu zasažen 

modrým bleskem a tím přemístěn z roku 2007 do roku 1924. 

 

Březinová,Ivona                                ZK 2647 

Lentilka pro dědu Edu - Pro děti od 6 let. 

(1 hod., 20 min.)- MP3. -- Čte Michaela Doležalová. 

Knížka vypráví o malém klukovi a jeho pradědečkovi, který trpí 

Alzheimerovou nemocí.  
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Bubeníčková-Kuthanová, Milena          ZK 2648 

Vybledlá fotografie 

(5 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Magda Weigertová. 

Autentické svědectví o smutných osudech obětí politických represí 

po Únoru 1948.  

 

Jirásek, Alois                                    ZK 2653/1-8 

F. L. Věk 

(88 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Pětidílná románová epopej, v níž autor podává široký obraz českého 

národního obrození v posledních dvou desetiletích 18. a na počátku 

19. století.  

 

Fiala, Zdeněk                                    ZK 2671/1-2 

Předhusitské Čechy 1310-1419 : český stát pod vládou 

Lucemburků 1310-1419 

(18 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Kniha zahrnuje období panování Jana Lucemburského a Karla IV., 

společenské poměry, hospodářství, kulturu a církevní život.  

 

 

Davouze, Marta                                ZK 2673 

Dům v Bretani 

(5 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová. 

Humorně laděné autobiografické vyprávění bývalé manželky 

Vladimíra Železného, která se v padesáti letech usadila na 

bretaňském venkově a našla zde nejen druhý domov, ale i druhého 

manžela.  
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Čapek, Karel                                     ZK 2681 

Válka s mloky 

(1 hod., 46 min.) - MP3. -- Účinkují: Karel Höger, Jan Pivec. 

Autorův slavný utopický román namířený proti zmechanizování 

civilizace a zrůdnosti fašismu.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 2683 

Proměny 

(6 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Román zachycuje život mladé ženy, fotografky Anety, před 

Sametovou revolucí a po ní. Společenské zvraty doprovázejí změny 

v životě hlavní hrdinky, mění se ona i lidé kolem ní.  

 

Dvořák, Zdeněk                                ZK 2684 

Podivuhodné příběhy z Atlantidy 

(6 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Vyprávění, které beletristickou formou přibližuje čtenáři téma 

podivuhodných odchylek v lidském chování. Multikniha pro chytré 

dospělé a jejich děti. 

 

Ptáčník, Karel                                   ZK 2690/1-2 

Ročník jedenadvacet 

(17 hod.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. 

Román o osudech českých chlapců nasazených ve válce na práce 

v Německu, jejich utrpení a soudržnosti i zrání lidském a politickém. 

Autor vykreslil nejen typy českých "totálníků", ale i německých 

vojáků propadlých fašistické ideologii i pokrokových, kteří aktivně 

bojovali proti hitlerismu.  
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Klíma, Ivan                                       ZK 2694/1-2 

Poslední stupeň důvěrnosti 

(16 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Nový autorův román ze současnosti je věnován orientaci individua 

v dnešní době, která se zdá být bez naděje na jakýkoliv řád.  

 

Cílek, Roman                                    ZK 2708 

Rázný nástup katů : pohled do zákulisí historie: Německo 

v osudovém období 1933-34 

(10 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Rekapitulace cesty nacistů k moci v letech 1933 až 1934.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2709 

Mansarda v podkroví 

(7 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Jan Cimický. 

Příběh dvou chlapců a jejich vrstevníků, odehrávající se ve vilové 

čtvrti na okraji Prahy v 50. a 60. letech 20. století. 

 

Páral, Vladimír                                  ZK 2710 

Katapult : jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do 

ráje 

(8 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Zběsilý životní příběh mladého inženýra, který prostřednictvím 

sňatkového inzerátu naváže známost ze sedmi ženami a dívkami  

a žije současně se všemi.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2723 

Minimum proti stresu 
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(2 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Stručné postřehy a rady potřebné k úspěšnému zvládnutí celého 

komplexu stresových zátěží, které nás na každém kroku obklopují.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2724 

Oběti života 

(8 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Jan Cimický 

Román na pozadí historických událostí 20. století rozvíjí životní 

příběhy dvou kamarádů z Chebu, z nichž jeden je Žid a druhý 

Němec.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2725 

Oddychový čas 

(7 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Kamil Švejda. 

Detektivní román z prostředí mladých narkomanů, dealerů drog  

a nic netušících rodičů.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2726 

Pařížská zastavení 

(5 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Ludmila Dvorská. 

Vyprávění o známých místech Paříže i o osobnostech, které jsou 

s těmito místy spjaty.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2727 

Afrika : Češi mezi lidožravci 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak -- (1 hod., 19 min.) - MP3.  

Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a další. 
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Divadelní hra obsahuje úvodní seminář a hru o putování Čechů mezi 

lidožravce.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2728 

Svěrák, Zdeněk  

Akt : (rodinné drama se zpěvy a tanci) 

(1 hod., 15 min.) - MP3. -- Hrají: Smoljak Ladislav, Svěrák Zdeněk. 

Divadelní hra.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2729 

Blaník : Jevištní podoba historického mýtu 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak. - (1 hod., 15 min.) - MP3. Hrají: 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a další. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2730  

Cimrman před branami hudby : hudebně osvětový večer 

(1 hod., 5 min.) - MP3. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, 

Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Pavel Vondruška. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2731 

Cimrman v říši hudby 

(1 hod., 19 min.) - MP3. -- Hrají: Zdeněk Svěrák, Miloš Čepelka, 

Pavel Vondruška, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena. 

Divadelní hra.  
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2732 

České nebe : Cimrmanův dramatický kšaft 

(1 hod., 20 min.) - MP3. -- Účinkují : Zdeněk Svěrák, Ladislav 

Smoljak, Miloň Čepelka a další. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2733 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký : pohádka, která u dětí 

propadla 

(54 min.) - MP3. -- Účinkují: Petr Brukner, (Zlatovláska); Miloň 

Čepelka, (Jasoň a Drsoň); Ladislav Smoljak, (Bystrozraký); Zdeněk 

Svěrák, (obr Koloděj); Oldřich Unger, (král); Jaroslav Weigel, (děd 

Vševěd). - Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2734 

Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 

1909 

(1 hod., 17 min.) - MP3. -- Přednáší a hraje Zdeněk Svěrák 

(pomocný učitel), Ladislav Smoljak (Varel Frištenský), Jan Hraběta, 

Bořivoj Penc, Jaroslav Weigel, Pavel Vondruška, Petr Brukner 

(lékárník), Jan Kašpar (Náčelník) a Jaroslav Vozáb (poručík Beran, 

americký Čech). - Divadelní hra.  

                       

Smoljak, Ladislav                             ZK 2735 

Hospoda na mýtince ; Seminář na téma Operetní dílo Járy 

Cimrmana 

(52 min.) - MP3. -- Účinkují: Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák, Jaroslav 

Vozáb, Petr Brukner, Ladislav Smoljak. 

Divadelní hra.  
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2736             

Lijavec : hra s opravdovým deštěm 

(1 hod., 17 min.) - MP3. -- Obsahuje: Beseda o Cimrmanově hře 

Lijavec -- Lijavec. -- Hrají: Jan Hraběta (správcová), Zdeněk Svěrák 

(vrchní inspektor), Jaroslav Weigel (Formánek), Miloň Čepelka 

(Pihrt), Petr Brukner (mlynář), Ladislav Smoljak, Pavel Vondruška, 

Jan Kašpar, Václav Knotek.  

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2737 

Němý Bobeš, aneb, Český Tarzan 

(1 hod., 16 min.) - MP3. -- Obsahuje: Seminář -- Němý Bobeš 

aneb Český Tarzan. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák (lékař), Jaroslav 

Weigel (farář), Miloň Čepelka (hajný, Wasserman, vodník), Jan 

Kašpar (vesničan Papoušek, baronova matka), Václav Kotek 

(Bobeš), Ladislav Smoljak (baron), Jaroslav Vozáb (sluha 

Marta);hovoří: Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Bořivoj Penc, Pavel 

Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Václav Kotek. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2738 

Posel světla a další : cimrmanovské texty, na něž se 

nedostalo 

(2 hod., 1 min.) - MP3. -- Obsahuje: Vražda v salonním kupé. 

Cimrman na prahu své kriminalistické kariéry ; Detektiv a básník ; 

Cimrmanova revoluce v němém filmu -- Cimrman v říší hudby. 

Cimrmanovy písňové texty ; Cimrmanova kabina pro začínající 

houslisty ; Osud Cimrmanovy mamutí opery Panama -- Dlouhý, 

Široký a Krátkozraký. Cimrmanova cesta za pohádkou -- Lijavec. 

Anekdoty -- Blaník. Nevěřící Vlasák -- Dobytí Severního pólu. 

Zkouška nové technické síly ; Živý obraz: Škodu nezjistí, kdo se 
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pojistí -- Záskok. Hamlet bez Hamleta -- Švestka. Cimrman - kočovný 

dentista ; Šel nádražák na mlíčí -- Afrika. České koloniální výboje -- 

Posel z Liptákova. Posel světla. -- Hrají: Ladislav Smoljak, Zdeněk 

Svěrák, Miloň Čepelka, Pavel Vondruška, Oldřich Unger, Bořivoj 

Penc, Václav Kotek, Jaroslav Vozáb, Jan Kašpar, Genadij Rumlena, 

Jaroslav Weigel, Petr Reidinger, Marek Šimon. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2739/1-2 

Švestka : jevištní sklerotikon 

(2 hod., 38 min.) - MP3. -- v Divadle Járy Cimrmana 24.5. 1998 (1. 

CD) a 31.5. 1998 (2. CD). -- Obsahuje: Seminář -- Švestka : hra -- 

Seminář -- Švestka : hra. -- Režie divadelního představení Ladislav 

Smoljak. -- Hrají: Ladislav Smoljak (Přemysl Hájek, vechtr v.v.), Petr 

Reidenger (Kamil Patka, mladý vechtr), Jan Kašpar (Sváťa Pulec, 

horolezec), Jaroslav Weigel (Blažej Motyčka, Hájkův bratranec), 

Pavel Vondruška (Eda Wasserfall, člen KČT), Václav Kotek (Emilka 

Najbrtová, služka, Kryštof Nastoupil, úředník), Petr Brukner (Jenny 

Suk, sufražetka, Andulka Šafářová, venkovanka). 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2740 

Vražda v salonním coupé 

(55 min.) - MP3. -- Obsahuje: Vědecké sympozium Cimrman 

kriminalista -- Vražda v salonním coupé. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák 

(inspektor Trachta), Petr Brukner (praktikant Hlaváček), Jaroslav 

Weigel (továrník Bierhanzel), Jan Hraběta (továrník Mayer), Jaroslav 

Vozáb (stevard), hovoří Ladislav Smoljak, Miloň Čepelka, Pavel 

Vondruška, Jaroslav Vozáb, Václav Kotek. 

Divadelní hra.  
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2741 

Vyšetřování ztráty třídní knihy 

(1 hod., 18 min.) - MP3. -- Obsahuje: Divadelní seminář -- 

Vyšetřování ztráty třídní knihy. -- Hrají: Zdeněk Svěrák (učitel), 

Ladislav Smoljak (ředitel), Jaroslav Weigel (inspektor), Miloň 

Čepelka (zemský školní rada). 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2742 

Záskok : Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta 

(1 hod., 20 min.) - MP3. -- Obsahuje: Divadelní seminář Cimrmanova 

kočovná herecká společnost -- Záskok - Mistr přijíždí -- Záskok - 

Vlasta -- Divadelní režie Ladislav Smoljak. -- V 1. práci hovoří: Pavel 

Vondruška, Jaroslav Weigel, Ladislav Smoljak, Genadij Rumlena, 

Jan Kašpar, Václav Kotek. V 2. práci účinkují: Jan Hraběta 

(principál), Bořivoj Penc (Vypich), Petr Brukner (Vlasta), Miloň 

Čepelka (Vogeltanz), Marek Šimon (Bárta), Zdeněk Svěrák 

(Prácheňský). Ve 3. práci účinkují: Petr Brukner (Vlasta), Marek 

Šimon (Bárta), Bořivoj Penc (Vypich), Miloň Čepelka (Vogeltanz), 

Zdeněk Svěrák (Prácheňský), Jan Hraběta (principál). 

Divadelní hra.  

 

Menzel, Jiří                                        ZK 2743 

Rozmarná léta 

(4 hod., 4 min.) - MP3. -- Načetl Jiří Menzel 

Autobiografické vyprávění oscarového režiséra Jiřího Menzela  

o rozmarných létech jeho života a filmování dává nahlédnout nejen 

do jeho soukromí, ale i do filmových ateliérů.  
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Klekner, Rudolf                                 ZK 2744 

Klekner : zápisky z pozůstalosti pacienta psychiatrické 

léčebny a nesmiřitelného realisty Rudolfa Kleknera 

(4 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Václav Knop. 

Autentické zápisky mimořádných zážitků a obdivuhodných nápadů 

nesmiřitelného realisty, pacienta několika psychiatrických léčeben, 

Rudolfa Kleknera. Tyto jedinečné dokumenty jsou zasazeny do 

bizarního příběhu, v němž je Rudolf představen spolu s kamarádem 

od školních let až do jeho odchodu z naší planety.  

 

Tomáš, Eduard                                  ZK 2746 

Metafyzické příběhy 2 

(11 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Gabriela Filippi.  

Mystické povídky vyprávějí příběhy prostých, moudrých  

a vyrovnaných lidí, kteří mají za sebou hluboký duchovní prožitek.  

 

Rytířová, Helena                               ZK 2748 

Život (je) byl pes 

(2 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Lábus. 

Vzpomínky vyprávěné voříškem jménem Život, jehož si panička 

vzala z útulku.  

 

Loukotková, Jarmila                         ZK 2750/1-2 

Pod maskou smích 

(22 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Román o Publiovi Terentiovi Aferovi, slavném autorovi římských 

komedií, básníku kartaginského původu, který žil a tvořil Říma 

v období mezi druhou a třetí punskou válkou.  
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Rytířová, Helena                            ZK 2751 

Jsem mrtvý, neplačte : dojemný příběh z 1. světové války 

(6 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Román inspirovaný skutečným příběhem se otevírá v červenci 

1914, v napjaté společenské atmosféře po sarajevském atentátu, 

kdy přicházejí první povolávací rozkazy.  

 

Ladislav Špaček                                ZK 2752 

Dědečku, vyprávěj: etiketa pro kluky a holčičky od 3 let 

(56 min.) - MP3. -- Čte Ladislav Špaček. 

Knížka vypráví o světě etikety pohledem malého děvčátka a jejího 

trpělivého dědečka. Děti se naučí základů chování ve 

společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku  

a zkušenostem.  

 

Špaček, Ladislav                             ZK 2753 

Dědečku, ještě vyprávěj: etiketa a etika pro předškoláky 

(1 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Špaček. 

Volné pokračování knihy pro děti "Dědečku, vyprávěj". Malá 

Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí základům 

etiky a pomáhají jí utvářet si pohled na svět kolem sebe. 

S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí 

se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. 

 

Golombek, Bedřich                          ZK 2754 

Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě : nejtěžší léta 

Jana Welzla 

(5 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Pavel Tesař 
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Vyprávění spoluautorů knížek Eskymo Welzla. V této knížce autoři 

líčí obtíže Welzlova pobytu v domovině, kam byl deportován v roce 

1924.  

 

Neff, Ondřej                                      ZK 2755/1-2 

Tma 

(13 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Katastrofický román navozuje situaci v Praze roku 1998 po 

celosvětovém výpadku elektrické energie.  

 

Peták, Vladimír                                 ZK 2757 

Očima estébáka, aneb, Jak jsem škodil lidu 

(12 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika 

Programátor a agent komunistické Státní bezpečnosti vzpomíná na 

své působení v této totalitní instituci. Spíš než informace předkládá 

více či méně humorné historky z poněkud netradičního povolání.  

 

Freiová, Valerie                                ZK 2779 

Stesti.cz, aneb, Jak je těžké najít chlapa 

(5 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Humorný román o tom, kterak žena středního věku k muži přišla  

a co jí to dalo námahy. 

 

Hakl, Emil                                          ZK 2783 

Hovězí kostky 

(7 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Jopek. 

Jedenáct chronologicky řazených povídek spojených nehrdinským 

hrdinou, jenž s chlapským nadhledem čelí proměnám doby.  
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Čáka, Jan                                          ZK 2797 

Zmizelá Vltava 

(14 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Kniha podává živý obraz Vltavy mezi Týnem nad Vltavou  

a Štěchovicemi před zásadní změnou, která postihla tuto krajinu 

výstavbou přehrad. Vzdává hold i rázovitým lidem sídlícím zde po 

celé generace.  

 

Čapek, Josef                                     ZK 2798 

Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a ještě 

o všelijakých jiných věcech 

(1 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá. 

Knížka půvabných vyprávění o dvou zvířátkách, která spolu žijí jako 

lidé.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 2799 

Boží muka : kniha novel 

(5 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Ondřej Kepka. 

Soubor novel je první samostatnou knihou Karla Čapka, která byla 

hluboce ovlivněna 1. světovou válkou. 

 

Žamboch, Miroslav                          ZK 2800 

Líheň. 1, Smrt zrozená v Praze 

(9 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Lucie Fiona Šternerová. 

Akční sci-fi příběh se odehrává v Praze a vypráví o mladé ženě, 

která se nešťastnou náhodou dostává do společnosti mafie.  

 

Matyášová, Beáta                            ZK 2802 

Lucie v pozici stromu 
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(3 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Příběh pětatřicetileté ženy, která se ocitá ve zlomovém období 

života.  

 

Červená, Věra                                   ZK 2803 

Příběhy a recepty z pošťácké brašny 

(4 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Veselé historky ze života pošťáků, proložené oblíbenými lidovými 

recepty.  

 

Pelc, Jan                                            ZK 2804 

-a máš mě rád? 

(2 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Deset krátkých povídek.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 2805 

Hovory s. T.G.M. 

(13 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Bohumil Švarc 

Kniha rozhovorů s prvním čs. prezidentem přibližuje tuto 

významnou osobnost nejen jako politika a filosofa, ale i jako 

člověka s velkým smyslem pro humor a širokým kulturním 

rozhledem.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 2806 

Kalendář 

(6 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Miroslav Kudela. 

Kniha vznikla z oddechových fejetonů o ročních dobách, počasí, 

zahradnických radostech a strastech. Čapek se tu však neutápí 

v idyle života malého člověka a zahrádkáře.  
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Čapek, Karel                                     ZK 2807 

Pošťácká pohádka; Tulácká pohádka 

(1 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Eva Svobodová - Pohádky. 

  

Čech, František Ringo                        ZK 2809 

Dívčí válka 

(1 hod., 13 min.) - MP3. -- Hrají František Ringo Čech a členové 

Čechova Prozatimně osvobozeného divadla. 

Historická hra o osmi obrazech.  

 

Čech, František Ringo                      ZK 2816 

Ruský týden 

(3 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Zdeněk Loníček. 

Známý hudebník a humorista líčí komické zážitky z koncertního 

turné po Sovětském svazu.  

 

Čechura, Rudolf                                ZK 2817 

Příhody maxipsa Fíka 

(53 min.) - MP3. -- Čte Petr Rychlý. 

Veselé příhody maxipsa Fíka pro malé i větší čtenáře.  

 

Čep, Jan                                             ZK 2818 

Hranice stínu 

(4 hod., 46 min.) - MP3. 
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Psychologický román o osamělosti moderního člověka v době mezi 

dvěma válkami a tři novely, které jsou výrazem autorova 

rozčarování nad moderní civilizací.  

 

Čermáková, Jarmila Hannah           ZK 2819 

Něžné žně 

(45 min.) - MP3. – Recituje: Jarmila Hannah Čermáková. 

Česká poezie.  

 

Čermáková, Jarmila Hannah           ZK 2820 

Skazočky 

(1 hod., 4 min.) - MP3. – Recituje: Jarmila Hannah Čermáková. 

Sbírka poezie čerpá z intimních nálad a jazykových hříček.  

 

Čermáková, Jarmila Hannah             ZK 2821   

O Vavřincovi 

(34 min.) - MP3. -- Čte Bohuslav Kalva - Pro děti. - Pohádka. 

 

Čermáková, Jarmila Hannah             ZK 2822  

O vodníčku Bublovi 

(35 min.) - MP3 - Pro děti. - Pohádka.  

 

David, Petr                                        ZK 2823 

50 výletů na rozhledny : rodinné toulky 

(9 hod.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 
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Úspěšná dvojice autorů nás tentokrát zavede na nejkrásnější 

výhledová místa.  

 

David, Petr                                        ZK 2827 

50 výletů do historie : rodinné toulky 

(9 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková 

Zajímavosti z novější i dávné české historie jako cíl rodinných 

výletů.  

 

Černý, Václav                                    ZK 2828/1-2 

Paměti. I. - III. - Obsahuje: I. 1921-1938 -- II. 1938-1945 -- III. 

1945-1972. 

(28 hod., 46 min.)  - MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Autobiografické vzpomínky českého literárního vědce.  

 

Červenka, Jan                                   ZK 2829 

Kocour v botách a jiné románské pohádky 

(11 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková - Pro děti. 

Sbírka světoznámých pohádek.  

 

Červenková, Jana                             ZK 2830 

Věno pro Yvettu Márovou 

(7 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá. 

Titulní postavou příběhu je bystrá, ctižádostivá, poněkud 

egocentrická dívka, která se na cestě za dosažením svého cíle 

postupně mění v cynickou bezcitnou bytost.  
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Čtvrtek, Václav                                  ZK 2831 

Kotě z Kocourkova 

(1 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Dana Černá - Pro děti. 

Krátké příběhy zvířátek, která humorem bojují proti hlouposti, 

tvrdohlavosti a jiným lidským nedostatkům. 

 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2832 

Lenka a dva kluci 

(1 hod., 4 min.) - MP3. -- První čtení. -- Čte Lucie Matoušková. 

Knížka je rozdělena do dvanácti kapitol, z nichž se každá odehrává 

v jiném měsíci a jež dohromady skládají obraz roku malých 

školáků.  

 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2833 

Malá zlá kouzelnice a drak 

(3 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá - Pro čtenáře od 7 let. 

Dvě pohádky. První vypráví o tom, co všechno se může stát, když 

čarodějnici vyprší smlouva s peklem a přijde si pro ni čert, druhá 

tom, jak pan purkmistr a tři radní chtěli vyzrát na samotného 

o knížete pekel Belzebuba.  

 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2834 

O makové panence a motýlu Emanuelovi 

(51 min.) - MP3. -- Čte Vlastimil Brodský - Pro děti. 

Česká pohádka. 

 

 



108 
 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2835  

Pohádkový rok: výbor z díla. 

(7 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Pohádky pro malé čtenáře. 

 

 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2836 

Sedm pohádek o vodníku Česílkovi 

(1 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Stella Zázvorková - Pro děti. 

České pohádky.  

 

David, Petr                                        ZK 2845 

Za strašidly na hrady a zámky : 50 rodinných výletů 

(12 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Náměty pro rodinné výlety na české a moravské hrady a zámky, 

které jsou podle místních pověstí spjaty se strašidly a dalšími 

nadpřirozenými bytostmi.  

 

Dědeček, Jiří                                     ZK 2849 

Oběžník 

(1 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec. 

V knížce se autor vrací k roku 1968 a do období, které následovalo. 

 

Dědeček, Jiří                                     ZK 2850 

Snídaně se psem 

(5 hod., 4 min.) - MP3. -- Načetl Jiří Dědeček.  
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Román je poskládán z drobných všednodenních obrazů na půdorysu 

rodinného příběhu.  

 

Denemarková, Radka                      ZK 2851 

Peníze od Hitlera : (letní mozaika) 

(7 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Lucie Matoušková. 

Román, odehrávající se po druhé světové válce a v současnosti 

vypráví příběh Gity Lauschmannové, německé židovky, která se 

chce takřka po šedesáti letech domoci spravedlnosti.  

 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2852 

Koukám se okolo 

(4 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Sbírka různorodých a svěže napsaných fejetonů, uveřejňovaných 

v posledních letech v tisku a rozhlase.  

 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2853 

Lázeňská kúra 

(5 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Úsměvné vyprávění o slastech a strastech lázeňského života.  

 

Medek, Ivo                                        ZK 2855 

Dědská běsídka : patafyzické pohádky pro dospělé 

(4 hod., 18 min.) - MP3. -- Čtou Ivana Lokajová a Jan Vondráček.  

Šestnáct pohádek pro dospělé, ve kterých autor vyzdvihuje obecně 

známé, leč přehlížené skutečnosti.  
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Devátá, Ivanka                                 ZK 2856 

V oblaku dezinfekce 

(3 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Knížka úsměvných postřehů z oblasti zdravotnictví tak, jak oblíbená 

česká herečka získávala zkušenosti jako pacientka v nejrůznějších 

zdravotnických zařízeních.  

 

Deyl, Václav                                       ZK 2858 

Příběhy z Medové stráně 

(4 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá - Pro děti. 

Veselé příběhy zvířátek z Medové stráně.  

 

 

Dousková, Irena                                ZK 2878 

Oněgin byl Rusák 

(7 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Osobité názory studentky Heleny Součkové znovu evokují dobu 

normalizace a jsou volným pokračováním autorčiny knížky "Hrdý 

Budžes".  

 

 

Šmíd, Zdeněk                                    ZK 2879 

Strašidla a krásné panny 

(9 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Elvíra Soukalová, Hana Džudžová. 

Soubor pověstí a příběhů z Karlovarska, které autor oživuje formou 

moderního humoru. 
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Drda, Jan                                           ZK 2881 

O hloupé havířce: Obsahuje: O hloupé havířce -- Vodník 

v pivovaře. - Pro děti. 

(1 hod., 30 min.) - MP3. - Čtou Libuše Havelková, Martin Růžek 

Pohádky.  

 

Drda, Jan                                           ZK 2882 

Zlaté kapradí: Obsahuje: Zlaté kapradí -- Pohádka vodnická.  

(1 hod., 28 min.) - MP3. -- Čtou Libuše Havelková, Vlastimil Brodský 

Pohádky. - Pro děti. 

 

Drtina, Prokop                                  ZK 2886/1-2 

Československo můj osud. Sv. 1. Kniha 1., Přes Mnichov do 

emigrace : kniha života českého demokrata 20. století 

(22 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

První díl životních podmínek českého národněsocialistického 

politika.  

 

Drtina, Prokop                                  ZK 2887/1-2 

Československo můj osud. Sv. 1. Kniha 2, Emigrací 

k vítězství : kniha života českého demokrata 20. století 

(11 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Druhý díl vzpomínek českého národněsocialistického politika.  

 

Drtina, Prokop                                  ZK 2888 

Československo můj osud. Sv. 2. Kniha 1, Emigrací 

k vítězství : kniha života českého demokrata 20. století 
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(11 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Pokračování životních vzpomínek českého národněsocialistického 

politika se tentokrát věnuje období před únorem 1948.  

 

Drtina, Prokop                                  ZK 2889/1-2 

Československo můj osud. Sv. 2. Kniha 2 Rok 1947-únor 

1948 : kniha života českého demokrata 20. století 

(20 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Další životní vzpomínky českého národněsocialistického politika. 

Tato část sleduje naši zemi až do února 1948.  

 

Dudek, Oldřich                                  ZK 2890 

Bufet blízko umění 

(6 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Humoristicky pojatá životní bilance scénáristy Oldřicha Dudka.  

 

Durych, Jaroslav                                ZK 2904 

Boží duha  

(3 hod., 17 min.) - MP3.  

Působivá novela z českého pohraničí krátce po 2. světové válce, líčí 

příběh putování za čistotou a odpuštěním ve vyšším duchovním 

smyslu.  

 

Dvořák, Josef                                    ZK 2905/1-2 

Člověk mezi životem a smrtí 

(15 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Zasvěcený pohled do nitra člověka, ocitajícího se v mezních 

situacích na rozhraní života a smrti.  

 



113 
 

Dvořáková, Zora                               ZK 2908 

O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě 

(16 hod., 38 min.) - MP3. -- Dopisy Milady Horákové. -- Čte Alena 

Pávková. 

Životopis jedné z prvních obětí politických procesů 50. let, jehož 

součástí jsou protokoly z výslechů a dopisy M. Horákové z vězení.  

 

Erben, Karel Jaromír                        ZK 2921 

Kytice 

(2 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jiří Štědroň. - Česká poezie.  

 

Erben, Karel Jaromír                        ZK 2922 

Zlatý kolovrat 

(1 hod., 25 min.) - MP3. -- Obsahuje: Zlatý kolovrat / Karel 

Jaromír Erben -- Večerní písně / Vítězslav Hálek -- Balady  

a romance ; Budiž světlo ; Prosté motivy / Jan Neruda. -- 

Recitují: Vlasta Fabiánová, Jan Hartl, Luděk Munzar, Petr Haničinec. 

Výběr z rozhlasových pořadů české poezie.  

 

Erben, Václav                                    ZK 2923 

Denár v dívčí dlani 

(10 hod., 31 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška 

Detektivní román, jehož děj se odvíjí kolem cenného 

archeologického nálezu.  

 

Felix, Jiří                                            ZK 2934 

Hadi 

(4 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 
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Kniha seznamuje čtenáře se životem hadů, popisuje jejich 

jednotlivé druhy, přináší i mnoho zajímavostí o těchto nepříliš 

oblíbených živých tvorech.  

 

Ferfecki, Stanislav                            ZK 2938 

Byl jsem svědkem Jehovovým 

(3 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Učení a činnost - vlastní zkušenosti.  

 

Fidler, Jiří                                           ZK 2940 

Dějiny NATO 

(10 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika 

Česká dějepisná práce pojednávající o takřka padesátileté historii 

Severoatlantické aliance.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2942 

Ještě že nejsem kat : historický detektivní román 

(11 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Historicko-detektivní román z renesanční Prahy o vyšetřování 

loupeže a několika vražd. Součástí knihy jsou písně z divadelních 

her Vlastimila Vondrušky.  

 

Špidlík, Tomáš                                  ZK 2943 

Vatikánské promluvy s humorem 

(7 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Tomáš Špidlík. 

Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007 - 2008.  
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Vondruška, Vlastimil                        ZK 2944 

Letopisy královské komory I. Plzeňské mordy 

(2 hod., 7 min.) - MP3. -- Účinkují: Lukáš Hlavica (vypravěč), Jaromír 

Meduna (královský písař Jiří Adam z Dobronína), Jan Meduna 

(bakalář Petr), Magdaléna Borová (Rozárka), Václav Vydra, Otakar 

Brousek a další. 

Dramatizace historické detektivní povídky, kde hlavním hrdinou je 

písař královské komory Jiří Adam z Dobrodína, který vyšetřuje různé 

záhady v Čechách 16. století.  

 

Pleva, Josef Věromír                        ZK 2946/1-2 

Malý Bobeš - Pro děti. 

(19 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová 

Vyprávění o autorově dětství na Českomoravské vysočině. Výběr 

příběhů z knihy.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2947/1-3 

Husitská epopej. I, 1400-1415, za časů krále Václava IV. 

(26 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

První část historické ságy popisuje období vlády krále Václava IV. 

v letech 1400 - 1415, kdy počíná v Čechách slavná i rozporuplná 

doba husitská.  

 

Firt, Julius                                          ZK 2952 

Knihy a osudy 

(12 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Kniha memoárů někdejšího ředitele koncernu Lidových novin 

přináší barvitý obraz prvorepublikového literárního dění.  
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Firt, Julius                                          ZK 2953 

Záznamy 

(4 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Vzpomínky bývalého ředitele nakladatelství Melantrich na události 

kolem února 1948.  

 

Fischer, Jan                                       ZK 2955 

Ano, pane premiére, aneb, Rozhašená země 

(7 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Paměti bývalého šéfa Českého statistického úřadu a premiéra.  

 

Fischerová, Daniela                          ZK 2956 

Duhová jiskra 

(2 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Bořivoj Navrátil. 

Krátké příběhy, určené starším dětem, ale i dospělým. Skrývají 

v sobě humor, moudrost i ponaučení a nutí k zamyšlení nad 

světem.  

 

Fischerová, Daniela                          ZK 2957 

Jiskra ve sněhu 

(2 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Bořivoj Navrátil. 

Krátké prózy přinášejí životní poselství v nejrůznějších 

podobenstvích.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2958 

Biblické apokryfy. -- Obsahuje: Pravda o Kainu a Abelovi, Když 

opadly vody, Manželství praotce Abrahama, Oběť, Noc u 

potoka, Špatný konec paní Putifarové, Kdo opravdu vyvedl 

Židy z Egypta, Za všechno může Rut, Babylonská věž, 
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Neznámá Jeremiáda, Apokryf o moudré Abišag, Druhá paní 

Jobova. 

(4 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Hana Kofránková, Josef Červinka.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2959 

Dvorní šašci 

(5 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Příběh čtyř židovských vězňů z Osvětimi, kteří přežili díky své 

výjimečnosti.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2960 

Hovory s Janem Masarykem 

(5 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Myšlenky a výroky Jana Masaryka o svobodě, demokracii, 

komunismu, velmocech, státnících aj. poutají svou moudrostí  

a neopakovatelným humorem.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2961 

Jeruzalémské povídky 

(6 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Soubor povídek a drobných próz, zachycujících atmosféru 

Jeruzaléma a život jeho obyvatel.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2962 

Rodný dům 

(4 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Historie autorova rodného domu je živou galerií jeho obyvatel  

a jejich osudů, vnímaných očima dorůstajícího chlapce.  



118 
 

Fischl, Viktor                                     ZK 2963 

Velocipéd pana Kulhánka 

(7 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Rodinná kronika je osou poklidného vyprávění maloměstských 

historií z českého městečka v letech 1890 - 1910.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2964 

Všichni moji strýčkové 

(3 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Josef Somr. 

Láskyplné vyprávění o rodinné sounáležitosti příslušníků rozvětvené 

židovské rodiny Lípů v první polovině 20. století.  

 

Foglar, Jaroslav                                ZK 2969 

Dobrodružství v Zemi nikoho - Pro děti a mládež.  

(8 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá. 

Příběh několika kamarádů, kteří se na cestě za dobrodružstvím  

a romantikou dostávají na stopu dosud neodhalené tragické 

události a sami jsou vystaveni i nebezpečí života.  

 

Foglar, Jaroslav                                 ZK 2970 

Chata v Jezerní kotlině - Pro děti a mládež.  

(8 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Dobrodružná kniha o přátelství dvou chlapců, kteří se snaží objevit 

tajemství nádherné Jezerní kotliny uprostřed skal. 
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Foglar, Jaroslav                                ZK 2971 

Jestřábe, vypravuj - Pro děti a mládež. 

(8 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Knížka je složena ze tří částí. V první jsou cizokrajné povídky. 

Druhou tvoří příběh, který byl původně napsán jako rozhlasová hra 

spojená se zadáváním úkolů. Ve třetí části jsou příběhy, které autor 

sám prožil nebo látku čerpal ze života kolem sebe.  

 

Foglar, Jaroslav                                ZK 2972 

Kronika Hochů od Bobří řeky. 1. díl, Skautský rok - Pro děti  

a mládež. 

(8 hod., 31 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Kronika akcí legendárního skautského oddílu - pražské Dvojky.  

 

Foglar, Jaroslav                                ZK 2973 

Kronika Hochů od Bobří řeky. 2. díl, Tábory ve Sluneční 

zátoce a na Zelené - Pro děti a mládež. 

(9 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Pokračování kroniky akcí legendárního skautského oddílu - pražské 

Dvojky.  

 

Foglar, Jaroslav                                ZK 2974 

Poklad Černého delfína - Pro děti a mládež. 

(7 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Příhody chlapců z turistického oddílu ze Smíchova, kteří mimo jiné 

hrají celoroční oddílovou hru o poklad Černého delfína.  
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Foglar, Jaroslav                                 ZK 2975 

Stínadla se bouří: Rychlé šípy a záhadný hlavolam 

Obsahuje: Co se děje ve Stínadlech -- Za tajemným Hačiříkem -- Ve 

svatyni Uctívačů ginga -- Hádka s Rezavými klíči -- Hon na Široka. 

(8 hod., 58 min.) - MP3. - Čte Jaromír Meduna. 

V napínavém pokračování Stínadla ožívají a do jejich uliček se noří 

statečné Rychlé šípy, ale i postavy nové a neobvyklé.  

Pro děti a mládež.  

 

Foglar, Jaroslav                                 ZK 2976 

Tábor smůly: skautské taškařice 

(5 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti a mládež. 

Veselé příhody, které jsou obrázkem toho, jak to chodí ve 

skautském oddíle na táboře.  

 

Foglar, Jaroslav                                 ZK 2977 

Tajemství Velkého Vonta: Rychlé šípy znovu ve Stínadlech 

Obsahuje: Návštěva ze Stínadel -- Zajati v opuštěném dvoře -- 

Dvorečáci dostávají těžký úkol -- Zachráníme ještě gingo? -- 

Po stopách dávného příběhu. - Pro děti a mládež. 

(11 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Závěrečný díl velkolepé trilogie, odehrávající se ve zšeřelých 

uličkách, sklepeních a dvorech Stínadel.  

 

Foglar, Jaroslav                                 ZK 2978 

Záhada hlavolamu - Pro děti a mládež. 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 
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Slavný chlapecký klub Rychlé šípy pátrá v tajemných  

a nebezpečných uličkách čtvrti zvané Stínadla po stopách ježka 

v kleci.  

 

Frajerová, Blanka                             ZK 2985 

Tajemství testamentů : závěti slavných, mocných 

i nemocných 

(9 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Závěti významných osobností světových a českých dějin od 

starověku po současnost.  

 

Franc, Václav                                    ZK 2986 

František 

(5 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Václav Franc. 

Autobiograficky podbarvená výpověď ze života chlapce, který 

vyrůstal v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století na malé 

české vsi.  

 

Frank, Jan                                          ZK 2987/1-2 

Moderní astrologie a hermetika -- Obsahuje: Vibrační pole 

Marsu -- Vibrační pole Jupitera -- Vibrační pole Saturna 

(22 hod., 56 min.) - MP3.  

V titulu je zpracována tematika vibračních planetárních 

energetických polí.  

 

Franková, Hermína                          ZK 2988 

Macourek, Miloš  

Dívka na koštěti - Pro děti a mládež.  

(3 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 
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Humorné příhody mladé čarodějnice Saxany, která svoji 

nesmrtelnost vymění za "obyčejný" lidský život.  

 

Frantová, Zuzana                              ZK 2989 

Vikinská princezna, aneb, Velké velrybí vyprávění 

(4 hod., 32 min.)- MP3. -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti od 9 let. 

Příběh splétá osudy dvou dívek, které od sebe dělí propast času.  

 

 

Frýbová, Zdena                                ZK 2992/1-2 

Hrůzy lásky a nenávisti. -- Obsahuje: Zrůdička -- Hrůzy lásky a 

nenávisti.  

(18 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Dvě novely, spojené motivem křivdy a bezpráví, páchanými na 

slušných lidech morálně pokřivenými jedinci.  

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 2993 

Robin 

(8 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Vtipně napsaný příběh vícečlenné rodiny, jejíž zaběhaný životní styl 

obrátí naruby její nový člen, zcela originální exemplář foxteriéra.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 2995 

Příběh kriminálního rady 

(10 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jiří Pick. 

Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví o obtížném 

a dramatickém pátrání po několikanásobném pachateli dětských 

vražd, které se nakonec tragicky a překvapivě uzavírá.  
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Fuks, Ladislav                                   ZK 2996 

Spalovač mrtvol 

(7 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Příběh psychopata a maniaka, který se za okupace pod vlivem 

fanatizujících frází stává nebezpečným vrahem, udavačem a katem.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 2997/1-2 

Variace pro temnou strunu 

(17 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Mnohorozměrný psychologický román se odehrává v době před 2. 

světovou válkou a je koncipován jako zápisky citlivého, do sebe 

uzavřeného chlapce.  

 

Monyová, Simona                            ZK 3023 

Opiju tě rohlíkem 

(5 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh třiatřicetileté svobodné učitelky, která své štěstí nachází ve 

věkově nerovném vztahu.  

 

Jilík, Jiří                                              ZK 3031 

Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní 

(4 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Průvodce po stopách žítkovských bohyní, dnes již zaniklého 

fenoménu lidové magie na moravských Kopanicích.  

 

Řeháčková, Věra                              ZK 3034 

Šeptám sny do koňské hřívy 
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(8 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Magdalena Knoblochová – Pro dívky. 

Čtrnáctiletá Jana miluje zvířata, všechen volný čas tráví u přátel 

v chovné stanici psů, kde má ustájeného i svého vlastního koně.  

 

Šmíd, Zdeněk                                   ZK 3036 

Strašidla a krásné panny 

(9 hod., 36 min.) - MP3. -- Čtou Elvíra Soukalová, Hana Džudžová. 

Humorné parafráze na staré lidové pověsti, kalendářové historky 

a anekdoty z Karlovarska.  

 

Kriseová, Eda                                    ZK 3037 

Václav Havel : jediný autorizovaný životopis 

(10 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová, Jan Kačer. 

Kniha přibližuje peripetie života spisovatele a státníka.  

 

Němcová, Božena                            ZK 3038 

Babička 

(4 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Hana Kofránková. 

Autorčiny idylické vzpomínky na dětství prožité v Ratibořickém údolí 

na Náchodsku v 1. polovině 19. století. Zároveň jde o dokument  

o životě a zvycích našeho lidu.  

 

Váňová, Magda                                 ZK 3040 

Babí léto 

(10 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Tři psychologické novely, jejichž protagonisté se díky nečekaným 

okolnostem musí rozhodnout o své budoucnosti.  
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Rucká, Renata                                 ZK 3041 

Bestseller o životě 2, aneb, Konec Institutu rehabilitace 

zrakově postižených v Čechách 

(8 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Autorka se soustřeďuje hlavně na pravdivé vylíčení neúspěšného 

boje za záchranu instituce, která se profesionálně zabývá výchovou 

odborníků na výuku prostorové orientace nevidomých.  

Volné pokračování knihy "Bestseller o životě". 

 

Holcová, Milena                                ZK 3045 

Přezrálé broskve 

(6 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Hana Švejnohová. 

V druhém díle budoucího cyklu Žena, růže, píseň, kost, aneb Fena, 

kůže, plíseň, zlost autorka vypráví o bývalých spolužačkách, které se 

nikdy neměly v lásce, ale život je časem svede dohromady a sblíží 

víc, než by si přály.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3047 

Démanty noci 

(8 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Martin Zahálka. 

Sbírka povídek z nacistických ghett a koncentračních táborů 

v posledních měsících 2. světové války a v prvních dnech po 

osvobození.  

 

Špaček, Ladislav                              ZK 3048 

Tereza : etiketa pro dívky 

(3 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Šárka Vaculíková. 
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Tereza je šestnáctiletá dívka, která se seznámí na facebooku 

s osmnáctiletým Nikem a společně prožívají všechny situace, do 

kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. 

 

Kopřiva, Štěpán                                ZK 3049/1-3 

Asfalt 

(30 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Ludvík Král. 

Temná sci-fi o bandě starých žoldáků, kteří se snaží za každou cenu 

dostat ze samotného pekla. Obsahuje explicitní násilí.  

 

Soukupová, Petra                             ZK 3051 

Bertík a čmuchadlo - Pro děti. 

(2 hod., 45 min.) -- MP3. -- Čte Matouš Ruml, Veronika Kubařová.  

Devítiletý Bertík žije po rozvodu rodičů s maminkou a jejím 

přítelem, kterého nemá rád. Žárlí, vzteká se a je na všechny kolem 

sebe protivný. Prázdninové setkání s podivným tvorem - mluvícím 

zvířetem čmuchadlem - dokáže zlepšit jeho pohled na svět. 

 

Formánek, Josef                               ZK 3052 

Syn Větru a Prsatý muž : příběhy života, jakkoliv ubohého 

i vznešeného 

(8 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Jopek. 

Román cestovatele a zakladatele geografického magazínu 

"Koktejl" je volným pokračováním příběhu "Prsatý muž a zloděj 

příběhů". Cestovatel Dalibor Zajíc se po několika letech rozhodne 

navštívit svůj milovaný indonéský ostrov Siberut.  
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Strnadová, Veronika                         ZK 3053 

Děti ráje 

(5 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková – Pro mládež. 

Literární zpracování stejnojmenného populárního muzikálu, 

napsané podle původního scénáře Sagvana Tofiho.  

 

Matysová, Veronika                          ZK 3054 

Patricie 

(6 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 

Zvítězí láska odhodlané mladé ženy, nebo závislost na alkoholu? 

 

Slabý, Zdeněk Karel                         ZK 3055 

Milostná čítanka 

(2 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Antologie světové milostné poezie nejen pro studenty středních 

škol.  

 

Vebrová, Sandra                               ZK 3056 

Ducháčkovic rodina, aneb, Strašidla mezi námi 

(6 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Veselé příhody tří sourozenců duchů, kteří žijí v podivném sídle za 

mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi a vyvádí tam jednu 

rošťárnu za druhou.  

 

Pekárková, Iva                                  ZK 3057 

Beton 
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(11 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Kniha povídek, které mají často hořkou příchuť, a jak už je pro 

autorku charakteristické, pohybuje se i zde v multikulturních 

sférách a tentokrát nevynechává ani Česko.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3060 

Ďáblův sluha : hříšní lidé Království českého 

(11 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Další z případů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Ten na 

osobní žádost pána z Hradce zasahuje na panství, které se stalo 

terčem podivných zlých činů. 

 

Švestka, Karel                                   ZK 3063 

Couvání do času 

(2 hod., 17 min.) - MP3. --  Miroslav Donutil 

Cyklus kratších autobiografických próz, v nichž se autor vrací do 

doby svého dětství v rodném Tasově.  

 

Sovák, Jiří                                          ZK 3066 

Sovák počtvrté : milosrdné a nemilosrdné historky, aneb, 

Bejvávalo 

(8 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Další příběhy, které na své chatě vyprávěl známý český herec.  

 

Kotleta, František                             ZK 3080 

Hustej nářez 

(8 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Richard Fiala. 

Kultovní akční sci-fi : upíři proti mimozemšťanům. 
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David, Petr                                         ZK 3090 

Nejkrásnější výlety vlakem : rodinné toulky 

(6 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 

Autoři připravili pestrý seznam čtyřiceti výletů po těch 

nejkrásnějších tratích či jejich úsecích u nás. Nechybí nabídky 

pěších výletů, které najdeme v podkapitolách s názvem "Vystup 

a jdi".  

 

Man, Lubomír                                   ZK 3092  

S devatenáctkou do Bernu - Pro děti a mládež. 

(8 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Příběh chlapce, zapáleného pro hokej, a jeho cesty od nelehkých 

začátků až po účast na dorosteneckém mistrovství světa.  

 

Grosman, Ladislav                            ZK 3097 

Obchod na korze 

(3 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Petr Oliva. 

Novela, o jejíž popularitu se zasloužila úspěšná filmová verze, líčí 

proměnu obyvatel dosud poklidného malého slovenského 

městečka, kteří - vedeni vidinou arizace židovského majetku - 

opouštějí veškeré morální zásady.  

 

Němec, Vladimír                               ZK 3100/1-3 

Pražské varhany 

(35 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jana Kašparová. 

Převzato z VŠ fondu.  
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Pekárková, Iva                                  ZK 3102 

Péra a perutě 

(10 hod. 51 min) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh vypovídá o pocitech a životním stylu mladých lidí žijících 

v Československu v posledním desetiletí socialismu.  

 

Gruša, Jiří                                          ZK 3106 

Dotazník, aneb, Modlitba za jedno město 

(10 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Memoárový román ze sedmdesátých let 20. století je svědectvím 

o době protektorátu a prvních poválečných let v českém 

maloměstě.  

 

Grym, Pavel                                       ZK 3107 

Mistři bez fraků : nezaručené historky a zaručené historie 

(10 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Desítky anekdot a humorných příběhů o lidech z uměleckého 

prostředí, které sestavil známý divadelní kritik.  

 

Haering, Otakar                                ZK 3114 

Marbulínek a Lucinka u Krakonoše 

(2 hod., 4 min.)- MP3. -- Čte Zuzana Schulzová - Pro malé děti.  

Pohádkové vyprávění o čertím klukovi Marbulínkovi. 

 

Haering, Otakar                                ZK 3115 

Marbulínek a Kašpárek: Obsahuje: Marbulínek, Kašpárek, 

pejsek Fenek a jejich veselé příběhy -- Marbulínek, Kašpárek 
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a pejsek Fenek v zoologické zahradě -- Zvířátka ve škole -- 

Marbulínek s nejmilejšími zvířátky -- Marbulínek cestuje. 

(1 hod., 9 min.)  -MP3. -- Čte Gabriela Rohrbachová. 

Pohádkové vyprávění o čertím klukovi Marbulínkovi.  

Pro předškolní děti.  

 

Hais Týnecký, Josef                          ZK 3118 

Na pasece : pravdivé vypsání mnoha příběhů ze života 

broučků, rostlin a motýlů 

(8 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Miroslav Saic - Pro děti od 5 let. 

Pohádkové vyprávění o osudech hmyzích přátel z paseky.  

 

Hájek, Petr                                       ZK 3119 

Halelujá! 

(8 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna – Pro mládež. 

Soubor povídek se společným mladým hrdinou, kterého autor 

sleduje od dob dětství až po dospívání.  

 

Háj, Felix                                           ZK 3120/1-3 

Školák Kája Mařík - Pro děti.  

(71 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Série půvabných vyprávění o příhodách chlapce Káji od jeho prvního 

dne ve škole až do doby dospělosti.  

 

Hájíček, Jiří                                        ZK 3121 

Selský baroko 

(3 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Ondřej Volejník. 
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Román odhalující postupně a s pomocí malých střípků dávnou 

historii z jedné jihočeské vesničky, k níž došlo během kolektivizace 

v padesátých letech dvacátého století.  

 

Hájíček, Jiří                                        ZK 3122 

Zloději zelených koní 

(2 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Martin Kubačák. 

Románová novela je subjektivně laděnou výpovědí mladého muže, 

který se vyrovnává se ztrátou svých ideálů a těžce hledá nový životní 

cíl.  

 

Hakl, Emil                                          ZK 3123 

Konec světa 

(8 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Josef Polášek. 

Sbírka povídek, respektive kratších novel z prostředí pražského 

společenského undergroundu osmdesátých a dalších let 20. století.  

 

Halík, Tomáš                                     ZK 3125 

Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou 

a pochybností 

(14 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Miloslav Machoň. 

Úvahy a vyprávění autora o sobě a době v níž žijeme, o společnosti, 

politice, současných proměnách duchovního života, o náboženství 

a víře.  

 

Hamrová, Kateřina                           ZK 3127 

Tabu : o lidech, jejichž osudy mohly zůstat utajeny 

(7 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 
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Kniha zachycuje a komentuje úspěšný televizní pořad, zabývající se 

příběhy lidí, kteří se nějak vymykají zavedeným formám jednání 

nebo trpících neobvyklým postižením.  

 

Hamšík, Dušan                                 ZK 3128 

Havárie na sklonku dne 

(9 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 

Z několika desítek osudů vybral autor ty, které považoval za 

atraktivní a typické pro účastníky silničního provozu v řetězové 

havárii na dálnici.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3136 

Druhý dekameron ; Lidožroutská historie : parodie, morytáty 

a banality. -- Obsahuje: Dobrý voják Švejk -- Paměti pana 

Tenkráta. 

(14 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Výbor z díla. Svazek obsahuje politické satiry, povídku Dobrý voják 

Švejk a karikaturu Paměti pana Tenkráta.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3137 

Reelní podnik : grotesky a mystifikace : třetí dekameron 

(20 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Obsáhlý výbor obsahuje grotesky a mystifikace převážně 

z poválečného období Haškovy tvorby.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3138 

Škola humoru 

(4 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Jiří Štědroň. 
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Výbor satir a humoresek, které vtipně reagují především na 

soudobé politické a hospodářské poměry.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3139 

Šťastný domov 

(1 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Václav Vydra. 

Humoresky. Z archivu Českého rozhlasu, pořad Pokračování za pět 

minut. 

 

Hnízdil, Jan                                        ZK 3143 

Mým marodům : jak vyrobit pacienta 

(8 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze doporučit 

všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou 

ochotni pro ně něco udělat.  

 

Binterová, Zdeňka                            ZK 3146 

Proměny Chomutova v čase : dějiny Chomutova II. 

(3 hod., 39 min.) - MP3. -- Účinkují: Lenka Boháčová, Jana Vávrová, 

Miroslav Niklíček. 

Ve čtrnácti kapitolách popisuje autorka velmi podrobně historii 

města Chomutova od prvních písemných zmínek až po současnost.  

 

 

Pověsti Chomutovska očima studentů          ZK 3147 

(1 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte K. Macháčková a další 

Šestnáct povídek "pověstí dávných časů" v podání žáků státního 

gymnázia v Chomutově.  
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Krabec, Karel                                    ZK 3148 

Staré pověsti Kadaňska 

(54 min.) - MP3 -- Čtou J. Milota, D. Nepovímová. 

Pověsti O hradě Hasištejně, Tajemné víno ze Šumné, Kamenný pes 

na kadaňské radnici a mnohé další povídky.  

 

Fencl, Jaroslav                                  ZK 3149 

Jan Hasištejnský z Lobkovic 

(2 hod., 38 min.) - MP3 - Čte J. Skotek a další. 

Poutavé vyprávění o dobrodružné cestě českého šlechtice k Božímu 

hrobu do Jeruzaléma.  

 

Matoušek, Petr                                 ZK 3150 

Kampské válečky : z cyklu Významné osobnosti Chomutovska 

(44 min.) - MP3 -- Čte Květuše Hlaváčová a další. 

Dramatizace pověstí Františka Langera: Jak dvě pradleny ke štěstí 

přišly s pomocí kamenných svatých z Karlova mostu.  

 

Matoušek, Petr                                 ZK 3151 

Brokofové ve faktech, legendách, pověstech a pomluvách : 

z cyklu Významné osobnosti Chomutovska 

(1 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Iveta Svobodová a další. 

Legendy a pověsti, týkající se známých sochařů vrcholného baroka 

a zároveň významných rodáků Chomutovska.  

 

Tomešová, Milena                            ZK 3158/1-2 

Matky, upracovaní andělé 

(13 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 
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Povídkový příběh, ve kterém autorka zajímavým, neotřelým 

způsobem popisuje nelehký úděl ženy.  

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 3160/1-2 

Ty jsi dědic svého otce 

(12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Historický román o životě českého a římského krále Václava IV.  

a jeho bratra Zikmunda.  

  

Čapek, Karel                                     ZK 3161 

Devatero pohádek. Výběr 2 - Pro děti. - Obsahuje: Velká 

kočičí pohádka -- Pohádka psí -- První loupežnická pohádka -- 

Druhá loupežnická pohádka. 

(3 hod., 57 min.) - MP3  -- Čte Arnošt Goldflam. 

Pohádky.  

 

Brzáková, Pavlína                             ZK 3167 

Dědeček Oge : učení sibiřského šamana 

(9 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jaroslav Dušek. 

Baladicky laděný příběh o životě posledního eveneckého šamana, 

jenž přibližně v letech 1920-1990 žil v tunguzské tajze, vznikl na 

základě vzpomínek pamětníků.  

 

Čermák, Miloš                                   ZK 3168 

Muži, co zírají na ženy a dalších 33 povídek z fleku 

(7 hod.,12 min.) - MP3  -- Čte Miloš Čermák. 

Povídky především o lidech se odehrávají dílem u nás, dílem ve 

Spojených státech, jehož prostředí autor zná z vlastní zkušenosti.  
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Votýpka, Vladimír                             ZK 3170 

Paradoxy české šlechty 

(11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš 

Osudy příslušníků některých českých šlechtických rodů po 2. 

světové válce a po revoluci roku 1989.  

Kniha volně navazuje na tituly: Příběhy české šlechty a Návraty 

české šlechty. 

 

Hnízdil, Jan                                        ZK 3171 

Zaříkávač nemocí 

(9 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Autor je známý český lékař, jeden z průkopníků komplexní 

a psychosomatické medicíny u nás. Kniha je sestavená z textů, 

komentářů a rozhovorů, věnovaných nemocem lidí, vrcholového 

sportu, politiků i celé společnosti.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 3175 

Příběh kriminálního rady 

(6 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jan Hartl. 

Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví o obtížném  

a dramatickém pátrání po několikanásobném pachateli dětských 

vražd, které se nakonec tragicky a překvapivě uzavírá.  

 

Devátá, Ivanka                                  ZK 3177 

Jak jsem se zbláznila 

(6 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Ivanka Devátá. 

Stres a životní i pracovní těžkosti dovedly autorku do psychiatrické 

léčebny. Své zážitky z tohoto pohnutého období podává čtenářům 

s humorem a nadhledem.  
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Lustig, Arnošt                                    ZK 3178/1-2 

Zloděj kufrů 

(20 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Jopek. 

Románová novela je příběhem dvou dětí, které v Terezíně sdílejí 

osudy transportovaných Židů a v prostředí plném utrpení si dokážou 

s dětskou bezprostředností vytvořit na krátký čas vlastní 

snesitelnější svět.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 3179/1-2 

Hovory s T.G. Masarykem 

(17 hod., 30 min.) - MP3 -- Čtou Rudolf Pellar a Jiří Hanák. 

Vzpomínky, úvahy a myšlenky prvního československého prezidenta 

zaznamenané spisovatelem Karlem Čapkem. 

 

Hašková-Coolidge, Eliška                 ZK 3181 

Pět amerických prezidentů, česká babička a já 

(5 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Czivišová. 

Pozoruhodný životopis paní Elišky Haškové-Coolidge, rodačky 

z Čech, která pracovala 27 let pro americkou vládu.  

 

Hausmann, Josef                             ZK 3182 

Základy mužského šovinismu 

(3 hod., 17 min.) - MP3 - Čte Kamil Švejda. 

Publikace kriticky hodnotí chování žen z hlediska muže.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3183 

Audience -- Obsahuje: Audience -- Kde končí svět. 

(1 hod., 21 min.) - MP3  -- Čtou Václav Havel, Pavel Landovský. 
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"Audience" - autentická nahrávka jednoaktové divadelní hry 

s Václavem Havlem a Pavlem Landovským v hlavních rolích. "Kde 

končí svět" - přepis zvukové montáže na paměť Jana Palacha.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3184 

Dálkový výslech : rozhovor s Karlem Hvížďalou 

(7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čtou Milan Neděla, Richard Honzovič. 

Formou rozhovorů vedených na dálku s publicistou Karlem 

Hvížďalou, žijícím v emigraci, se náš přední dramatik a esejista 

Václav Havel pokouší bilancovat svůj dosavadní život a vyjádřit svou 

životní filosofii.  

 

Havel, Václav                                    ZK 3185 

Dopisy Olze : červen 1979 - září 1982 

(20 hod., 21 min.) - MP3  -- Čte Richard Honzovič. 

Kniha dává nahlédnout do nejosobnějších zpovědí významného 

humanisty našich dnů a zároveň postihuje realitu 70. a 80. let 20. 

století.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3186 

Do různých stran : eseje a články z let 1983-1989 

(19 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Sborník článků, studií a esejů z let 1983-1989.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3187 

Hry : soubor her z let 1963-1988 -- Obsahuje: Zahradní slavnost -- 

Vyrozumění -- Ztížená možnost soustředění -- Žebrácká opera 

-- Audience -- Vernisáž -- Horský hotel -- Protest -- Chyba -- 

Largo desolato -- Pokoušení -- Asanace -- Zítra to spustíme. 
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(24 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Divadelní hry.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3188 

Letní přemítání 

(5 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel. 

Knížka úvah našeho bývalého prezidenta o tom, jak vidí naši zemi, 

její problémy i budoucnost.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3189 

Moc bezmocných 

(3 hod., 34 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Fišer. 

Publikace brilantně analyzuje psychiku člověka, žijícího v totalitním 

sytému.  

 

Havel, Václav                                     ZK 3190 

O lidskou identitu : úvahy, fejetony, protesty, polemiky, 

prohlášení a rozhovory z let 1969-1979 

(15 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Milan Neděla 

Chronologický přehled hlavních údajů o životě, literárním díle, 

kulturní a společenské aktivitě Václava Havla do 4.3.1983.  

 

Havel, Václav Maria                          ZK 3191 

Mé vzpomínky 

(21 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Jiří Plachý. 

Vzpomínky na vznik Lucerny i Barrandova, na okolnosti, za nichž 

vznikaly první české filmy, ale především na dobu, kterou autor 

nazval "doba podnikatelská", na první republiku.  
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Havlíček, Jaroslav                             ZK 3192 

Synáček -- Obsahuje: Synáček -- Píseň čety. 

(6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Komorní novela, jejímž hrdinou je bohatý vesnický Synáček - Toník 

Skála, kterého proměňuje láska k těžce nemocné dívce 

v obětavého a opravdového člověka. Povídka Píseň čety.  

 

Hejda, Jiří                                           ZK 3198/1-2 

Žil jsem zbytečně : román mého života 

(21 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Velmi sugestivní autentická výpověď známého žurnalisty první 

republiky, specialisty na národní ekonomiku, kterého komunistická 

moc po r. 1948 na řadu let uvěznila. Před čtenářem defiluje řada 

známých osobností politického, hospodářského i kulturního života 

naší země.  

 

Hejkalová, Markéta                          ZK 3199 

Kouzelník z Pekingu 

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

Román ze současnosti, v němž se osudy tří žen prolínají na území 

tří států - Česka, Číny a Finska. 

 

Hejl, Vilém                                         ZK 3200 

Zásada sporu 

(9 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla. 

Historický román je fiktivním příběhem básníka Šimona 

Lomnického z Budče, který se snaží orientovat a jednat v politické 

smršti stavovského povstání v letech 1619 - 1620.  
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Pick, Jiří Robert                                 ZK 3205 

Ruce vzhůru, boys, aneb, Kniha o životě a smrti 

(1 hod., 23 min.) - MP3  -- Čtou Igor Smržík, Martin Zahálka. 

Sbírka krátkých parodických próz a veršů z Divokého západu - 

úsměvných, satirických nejčastěji však z oblasti černého humoru.  

 

Jirotka, Antonín                                 ZK 3207 

Bezdomovec s titulem a jiné povídky 

(8 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic 

Sbírka humorně laděných detektivních povídek vypráví o případech, 

které řeší poněkud netradiční dvojice soukromých detektivů.  

 

Petránek, Jan                                    ZK 3209 

Na co jsem si ještě vzpomněl : privátní encefalogram našeho 

tak málo lidského XX. století 

(11 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Autor je respektovanou osobností české žurnalistiky s jedinečným 

rozhledem po světovém politickém dění. Jeho paměti volně 

vycházejí z cyklu Osudy Českého rozhlasu Vltava.  

 

Luňák, Petr                                        ZK 3210 

Hrdinové : humoristický román bez vtipu 

(12 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Humorný román sleduje všední život studentů pražské Filozofické 

fakulty na pozadí událostí posledních měsíců před sametovou 

revolucí.  

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 3211/1-2 

Jsme jedné krve 
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(16 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Volné pokračování historického románu "Ty jsi dědic svého otce", 

v němž jsou na základě faktů zpracovány osudy krále Václava IV.  

a jeho bratrů Jana a Zikmunda.  

 

Martin, Eduard                                  ZK 3212 

Tajný život psů 

(5 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Vladimír Jopek. 

Kniha příběhů, v nichž autor vtipně a trefně líčí konkrétní události, 

jejichž hlavními "hrdiny" jsou pejskové různých ras, povah a stáří, 

ale především se zamýšlí nad vztahem člověka ke zvířeti.  

 

Hartl, Patrik                                       ZK 3213/1-2 

Malý pražský erotikon 

(19 hod., 26 min.) - MP3  -- Čte Jiří Kubeš. 

Román je zábavným obrazem milostného života dvou sousedských 

párů z pražské čtvrti Baba, který líčí jejich intimní touhy, okamžiky 

radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 3216 

Nauč mě píseň svého srdce 

(5 hod.) - MP3  -- Čte Hana Rychetníková. 

Inspirací pro tuto knihu byl autorce argentinský profesionální 

tanečník a učitel argentického tanga Mauro Caiazza. Jedná se  

o pohádkový příběh, kterému nechybí vášeň, city, nálady ani napětí.  

 

Herrmann, Ignát                               ZK 3218 

Stará Praha v příbězích Ignáta Herrmanna a dobových 

fotografiích 
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(10 hod.,3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

V příbězích I. Herrmanna ožívá půvabný, veselý i smutný svět dnes 

už zmizelých uliček, plácků, zábavných lokálů a krámků s barvitými 

postavičkami jejich obyvatel a návštěvníků.  

 

Procházka, Jiří Walker                     ZK 3221 

Mrtvá šelma 

(11 hod., 7 min.) - MP3  -- Čtou Otakar Brousek, Kateřina Janečková, 

Jiří Klem. 

První ze série detektivních případů Souřadnice zločinu, se odehrává 

v Táboře. Zmizení renomovaného profesora uvede do pohybu nejen 

policejní vyšetřování, ale také svede dohromady nesourodou dvojici, 

která se pustí do pátrání na vlastní pěst.  

 

Keleová-Vasilková, Táňa                  ZK 3223 

Kouzlo všednosti 

(8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama, kteří se 

v nekonečném koloběhu stejných rán a stejných večerů začínají 

utápět. Podaří se jim zachránit vztah a objevit znovu kouzlo 

všednosti? 

 

Monyová, Simona                             ZK 3225 

Konkurz na milence 

(5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Další román oblíbené autorky o prolínajících se osudech dvou žen, 

které se potýkají s problémy dlouholetého manželského soužití.  
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Vaňková, Ludmila                             ZK 3232/1-2 

Vězení pro krále 

(15 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Třetí díl historické trilogie, zachycuje bouřlivou dobu počátku 15. 

století a složité politické i válečné rozbroje v době vlády Václava IV.  

 

Hájková, Veronika                            ZK 3233 

Pes ve městě, aneb, Peklo a půvaby druhého dospívání 

(7 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Humoristická próza, v níž hlavní hrdinka - matka v pozdním věku - 

popisuje roční soužití se vzdorným štěnětem, svérázným dítětem, 

rozmazleným manželem a dalšími členy rodiny.  
 

Himl, Pavel                                        ZK 3240  

Zlato Šumavy - Pro děti a mládež.  

(9 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Historický, dobrodružný román z poloviny 14. století pro mládež. Na 

pozadí drsné a nedotčené šumavské přírody se odvíjí osudy lidí, 

žijících v okolí Kašperských Hor a Rajštejna za období vrcholící zlaté 

horečky v tomto kraji.  

 

Hiršal, Josef                                       ZK 3241 

Vínek vzpomínek 

(12 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva. 

První část vzpomínkové trilogie českého básníka a překladatele 

zachycuje v osobitém pohledu literární i politickou situaci u nás od 

roku 1937 do roku.  
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Hlaváčková, Iva                                ZK 3242 

Vládci Sedmihoří. Diamantová cesta - První část dvoudílné 

série. - Pro čtenáře od 11 let. 

(14 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová. 

Fantasticko-dobrodružný příběh pro starší děti o věčném souboji 

dobra a zla, ve kterém jsou vyvolenými hrdiny dobra sourozenci 

Sára a Ondra.  

Následuje: Magická cesta.  

 

Monyová, Simona                             ZK 3243 

Citová divočina 

(4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Lehce sarkastický příběh o ženách, mužích a pátrání po existenci 

ideálních partnerů.  

 
Hlaváčková, Iva                                ZK 3248/1-2 

Vládci Sedmihoří. Magická cesta - Pro čtenáře od 11 let. 

(12 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová. 

Pokračování fantasticko-dobrodružného příběhu pro starší děti 

o věčném souboji dobra a zla. 

 

Hoffmeister, Adolf                            ZK 3249 

Podoby a předobrazy 

(9 hod., 55 min.) - MP3  -- Čte Richard Honzovič. 

Výbor svérázných literárních portrétů a karikatur autorových 

generačních druhů i slavných osobností meziválečného uměleckého 

světa.  
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Hofman, Ota                                     ZK 3255 

Červená kůlna -- Pro čtenáře od 9 let.  

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

O přátelství Míši a dědy Andrýse, kamaráda sice o víc než padesát 

let staršího, ale s klukovským srdcem a sněním.  

 

Hofman, Ota                                    ZK 3256  

Chobotnice z Čertovky - Pro čtenáře od 9 let.  

(5 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Jana Scheubová. 

Fantastické příběhy dětí z Kampy, které si přivezou ze zájezdu 

k moři dva záhadné tvory - chobotničky.  

 

Hofman, Ota                                    ZK 3257 

Pan Tau a tisíc zázraků - Pro děti. 

(7 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Igor Smržík. 

Příběhy pána s buřinkou a deštníkem, který nikdy nepromluví, ale 

přece rozumí dětským snům a dovede je proměnit ve skutečnost  

a který je k nerozeznání podobný svému malému neživému 

dvojníkovi. 

 

Hogan, Jiří                                         ZK 3258 

Společnost správných romantiků - Pro děti od 11-15 let.  

(10 hod.,42 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Prázdninový dobrodružný příběh party dětí od řeky Rokytky.  

 

Kořínková, Lenka                             ZK 3259 

Sladkosti, po kterých se netloustne 
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(10 hod.,42 min.) - MP3 -- Čte Magdalena Knoblochová 

V této kuchařce autorka ukazuje, že i sladkosti se dají jíst bez obav 

z tloustnutí.  

 

Dušková, Vlasta                                ZK 3261 

Kavky nad městem 

(9 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Hořké osudy tří generací německo-české rodiny z Českého 

Krumlova v průběhu první poloviny 20. století, které poznamenala 

válka i nenaplněná, neopětovaná nebo neposkytnutá láska.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3263 

Lea z Leeuwardenu : židovská trilogie I. 

(7 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

První část volného cyklu Židovské trilogie je vzpomínkou na 

milostný zážitek uprostřed hrůz terezínského ghetta.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3264 

Colette, dívka z Antverp : židovská trilogie II. 

(6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Další z částí volného cyklu židovské trilogie je milostným příběhem 

židovské dívky, s odvahou se vyrovnávající s peklem Osvětimi.  

 

Kutinová, Amálie                              ZK 3265 

Gabra a Málinka, galánečky 

(7 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. - Pro děti. 

Amálie (Málinka) Kutinová s humorem a nostalgií popisuje příhody 

svého dětství a dospívání na valašské vesnici počátkem 20. století. 
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Věčnou průvodkyní a družkou je Málince její starší sestra Gabriela 

(Gabra).  

 

Holcová, Milena                                ZK 3269 

Babky na divoko 

(7 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková. 

Úsměvný příběh s psychologickým podtextem se lehkým tónem 

dotýká závažných otázek mezilidských vztahů, problémů 

vzájemného soužití dvou generací. 

 

Procházková, Iva                              ZK 3270 

Uzly a pomeranče - Pro děti od 12 let. 

(3 hod., 35 min.) - MP3. – Hrají: Děti libereckých škol 

Třináctiletý Darek je hrdinou příběhu o dospívání, zodpovědnosti, 

odvaze a lásce, odehrávajícího se v horské vesnici v Jeseníkách.  

Pro starší děti a mládež.  

 

Holcová, Milena                                ZK 3277/1-2 

Lidi, aneb, Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném 

autobuse 

(16 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková. 

Soubor osobních zážitků a postřehů, které autorka nasbírala za 20 

let na svých poněkud netradičních cestách po nejrůznějších zemích 

světa.  

 

Holcová, Milena                                ZK 3278 

Nech tu děti a zmiz! 

(9 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Švejnohová. 

Román o rozpadu manželství a následných bojích o děti a majetek.  
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Holub, Jiří                                          ZK 3279 

Jak se zbavit Mstivý Soni - Pro děti kolem 10 let. 

(3 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková. 

Mstivá Soňa versus páťáci, neboli Kdo to déle vydrží. Humorný 

příběh ze školního prostředí.  

 

 

Pawlowská, Halina                          ZK 3282 

Pravda o mém muži 

(5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Halina Pawlowská. 

Autobiograficky laděný román o manželství, radostech a starostech 

s ním spjatých, velké lásce i bolesti po smrti manžela.  

 

Kuneš, Pavel                                     ZK 3285 

Pár kroků do křesťanství : bez černých i růžových brýlí 

(3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec. 

Příručka nejen pro mládež obsahuje několik kroků, kterými člověk 

může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.  

 

Holub, Jiří                                          ZK 3287 

Kolik váží Matylda - Pro děti od 8 let. 

(2 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Humorné vyprávění třeťáka Káji, který je trochu jiný než ostatní děti 

ve škole, takže kromě běžných starostí musí občas řešit i něco 

navíc.  
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Holub, Jiří                                          ZK 3288 

Vzpoura strašidel - Pro děti okolo 10 let. 

(2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková. 

Humorný příběh o strašidlech ze zámku Červená.  

 

Holub, Zbyněk                                   ZK 3289 

Dračí zub 

(3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Parta přátel se vydává na tajemný hrad, kde chtějí hrát LARP - hru, 

v níž mají ztvárnit účastníky vědecké výpravy. Nejsou však sami, 

kdo si chce hrát. Přestává jít o pouhou zábavu, v sázce je mnohem 

víc.                   

 

Holub, Miroslav                                 ZK 3290 

Maxwellův démon, čili, O tvořivosti 

(4 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar. 

Eseje, v nichž se autor zamýšlí nad vztahem současného vědeckého 

myšlení a funkci poezie v dnešním světě.  

 

Holub, Miroslav                                 ZK 3291 

Žít v New Yorku 

(7 hod., 7 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar. 

Český básník a esejista v řadě drobných fejetonů vylíčil své dojmy  

a postřehy z návštěvy New Yorku.  

 

Bayerleová, Ema                               ZK 3292 

Schůzky s Lukulem, aneb, Vyprávění o pokrmech a nápojích 

v mýtech, legendách, historii a poezii 
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(5 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Zábavné a poučné čtení o kulinářském umění a jeho historii.  

 

Hora, Karel                                        ZK 3293 

Moje matka cizinecká legie 

(13 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel. 

Jedinečný příběh českého dobrodruha, který po čtvrt století bojoval 

proti totalitním režimům na celém světě.  

 

Procházková, Iva                              ZK 3294/1-2 

Vraždy v kruhu. Muž na dně 

(14 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jan Šťastný. 

Major Holina se svým týmem vyšetřuje případ násilné smrti 

kladenského policisty, ze kterého se v průběhu vyšetřování vyklube 

vyděrač zvráceného chování.  

 

Sedláčková, Andrea                         ZK 3295 

Moje pařížská revoluce 

(9 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Kniha známé filmové režisérky Andrey Sedláčkové je působivým 

literárním dokumentem, který se čte jedním dechem. Čtenáři před 

očima ožívá Paříž z konce osmdesátých let, kam autorka jako 

dvaadvacetiletá dívka emigruje, zatímco se o tisíc kilometrů dál 

v Československu odehraje sametová revoluce  

 

Toman, Josef                                     ZK 3296 

Kde lišky dávají dobrou noc 

(11 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková 



153 
 

Román vypráví o nedávné minulosti, kdy bylo nutno především nově 

osídlit pohraničí a zároveň zavést pořádek do lesního hospodářství, 

které bylo ohroženo nejen kůrovcem, ale i člověkem.  

 

Kutinová, Amálie                              ZK 3297 

Farmaceutka 

(7 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje  

o tom, jak se Málinka učí být lékárnicí.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3298/1-2 

Znamení rožmberské růže, aneb, Tři zločiny, které rozřešil 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu : hříšní lidé Království 

českého 

(13 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

Historický detektivní román, který se odehrává v Čechách za vlády 

Přemysla Otakara II., je další knihou z volného cyklu Hříšní lidé 

Království českého.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3299 

Zdislava a ztracená relikvie, aneb, Tři zločiny, které rozřešil 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu : Hříšní lidé Království 

českého 

(11 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

V historickém detektivním románu prokurátor Přemysla Otakara II. 

opět vyšetřuje řadu zločinů. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3300 

Králův dluh : hříšní lidé Království českého 
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(12 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další detektivní příběh, kde v hlavní roli vyšetřovatele vystupuje 

královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich z Chlumu.  

 

Mlynářová, Marcela                          ZK 3301 

Důchodkyně nestřílejte 

(5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

S úsměvem i sarkasmem popsané zážitky šarmantní rozvedené 

dámy kolem šedesátky.  

 

Suchý, Jiří                                          ZK 3305 

Osudy 

(4 hod., 55 min.) - MP3 -- Účinkuje Jiří Suchý. 

Rozhlasové vzpomínky herce, zpěváka, textaře, spisovatele 

a zakladatele divadla Semafor.  

 

Peroutková, Ivana                            ZK 3306 

Anička a její kamarádky - Pro mladší dívky.  

(2 hod., 24 min.) - MP3  -- Čte Martha Issová. 

Co zažila Anička u babičky, jak hledala kamarádky v nové škole, co 

jí prováděl neposedný spolužák a mnoho dalších dobrodružství.  

 

Drijverová, Martina                           ZK 3307 

Nezbedníci - Pro čtenáře od sedmi let. 

(1 hod., 5 min.) - MP3. -- Čtou Jan Dolanský, Lenka Vlasáková. 

Vtipné a trošku strašidelné vyprávění o malých rošťácích.  
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Boudník, Jiří                                      ZK 3308/1-2 

Věže : příběh 11. září 

(11 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Pavel Batěk. 

Strhující a pravdivý příběh česko-amerického architekta, který 

pracoval v září 2001 jako projektový manažer na jedné 

z newyorských staveb a po útoku na New York se podílel na 

záchranných a odklízecích pracích v oblasti Světového obchodního 

centra.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 3310 

Prázdniny blbce číslo 13 - Pro děti od 8 let. 

(2 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Matouš Ruml. 

Devítiletý Tadeáš schytal na vysvědčení tři trojky a cestou na 

prázdniny je v autě dusivé ticho. Kéž by rodiče nebrali známky tak 

vážně. Humorné vyprávění pro děti od 8 let. 

 

Ježek, Martin                                     ZK 3315 

Tak nám zabili Ferdinanda : česká stopa sarajevského 

atentátu 

(5 hod., 9 min.) - MP3 - Čte Martin Ježek, Ondřej Brzobohatý. 

Česká stopa sarajevského atentátu. Nahrávka je doplněnou verzí 

stejnojmenné knihy vydané v roce 2014 ve vydavatelství 

Radioservis.  

 

Horák, Jiří                                          ZK 3318/1-2 

Český Honza: lidové pohádky - Pro děti.  

(14 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 
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Soubor 67 lidových pohádek o Honzovi - chudém čestném chlapci 

s dobrým srdcem, vybraných z četných českých pohádek 

a převyprávěných Jiřím Horákem. 

 

Horák, Jiří                                          ZK 3319 

Kniha o staré Praze 

(14 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Kniha seznamuje čtenáře s pražskými pamětihodnostmi a jejich 

historií.  

 

Horníček, Miroslav                            ZK 3320 

Chvála pohybu 

(50 min.) - MP3. 

Knížka vyprávění a úvah o pohybu ve všech podobách je psána 

s humorným, pro autora typickým akcentem.  

 

Horníček, Miroslav                            ZK 3321 

Chvalozpěvy 

(7 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel 

Autor se vyznává ze své lásky ke knihám, k hledání a objevování 

poselství oblíbených autorů.  

 

Horníček, Miroslav                            ZK 3322 

Saze na hrušce : vzpomínky nejen na dětství 

(3 hod.,42 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík 

Prozaik, dramatik, herec, režisér, fotograf, tvůrce uměleckých koláží 

- tím vším je, a rád, autor této knížky ve které vzpomíná na svůj 

život.  
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Hořec, Petr                                        ZK 3323 

Úsměvy jeviště a zákulisí 

(10 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha. 

Autorovy vzpomínky na celou plejádu vynikajících bardů českého 

herectví.  

 

Hostovský, Egon                               ZK 3324 

Cizinci hledají byt - Obsahuje: Listy z vyhnanství -- Sedmkrát 

v hlavní úloze -- Cizinec hledá byt. 

(18 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Richard Honzovič.  

Tři prózy, zahrnuté do tohoto souboru, spojuje téma osudů lidí 

vytržených z domácích kořenů. "Listy z vyhnanství" - pásmo dopisů 

sleduje vypravěčovy emigrantské osudy, jeho setkání s lidmi, 

vzpomínky na domov. "Sedmkrát v hlavní úloze" - příběh spisovatele 

Kavalského a sedmi postav kolem něho. "Cizinec hledá byt" - děj 

začíná v roce 1945 v New Yorku a pokračuje po válce, kdy si hlavní 

hrdina hledá byt.  

 

Hostovský, Egon                               ZK 3325 

Žhář 

(6 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička. 

Psychologický román o záhadném žháři, který na čas změní celý 

poklidný život zapadlého pohraničního městečka.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3326 

Harlekýnovy milióny 

(8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Autor se očima své zestárlé maminky dívá na trampoty a drobné 

radosti starých lidí v domově důchodců.  
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Hrabal, Bohumil                                ZK 3327 

Chcete vidět zlatou Prahu? : výbor z povídek 

(9 hod., 42 min.) - MP3  -- Čte Zdeněk Hruška. 

Výbor je obrazem společenské atmosféry prvních let po osvobození 

až k počátku padesátých let dvacátého století.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3328 

Kluby poezie 

(4 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla. 

Tato kniha představuje intermezzo mezi dvěma obdobími Hrabalovy 

tvorby. Její základ tvoří dva "libeňské texty". Jeden představuje 

rovinu vypravěče a je silně prostoupen autobiografickými rysy. 

Druhý líčí tragicko-bohémský život Hrabalova přítele Vladimíra. 

Z těchto dvou samostatných textů, které se do sebe vzájemně 

zasouvají, stvořil Hrabal periferní baladu, prostoupenou soucitným, 

ale ne sentimentálním tónem.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3329 

Krasosmutnění 

(7 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák 

Poetické vzpomínkové vyprávění o čase autorova dětství a mládí, 

volně navazuje na "Postřižiny".  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3330 

Městečko, kde se zastavil čas 

(5 hod.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Nostalgické vyprávění o starodávném polabském městě Nymburku, 

kde autor prožil dětství i dobu dospívání, kde byl jeho otec 

správcem místního pivovaru a kde také spisovatel začal psát. Kniha 
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vznikla v roce 1973 v období pokračující normalizace, kdy se Hrabal 

na řadu let ocitl v bolestné umělecké i společenské izolaci.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3331 

Něžný barbar : (pedagogické texty) 

(4 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer. 

Texty zařazené do této knihy, jsou nostalgickým portrétem autorova 

přítele, malíře Vladimíra Boudníka, příslušníka libeňské umělecké 

avantgardy, zakladatele akčního umění v Československu.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3332 

Obsluhoval jsem anglického krále  

(6 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička. 

Životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době 

politických zvratů první poloviny 20. století.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3333 

Pábitelé : povídky 

(7 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Milan Neděla. 

Soubor povídek, jejichž hrdiny jsou lidé a lidičky, vybaveni osobitým 

kouzlem, které autor svým charakteristickým způsobem čtenáři 

odhaluje.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3334 

Postřižiny 

(3 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Půvabné vyprávění o rozverné mladé ženě správce pivovaru 

v jednom středočeském městečku na začátku 20. století. Pod 

pohledem hrdinky ožívá řada místních figurek a epizod, v nichž jde 
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především o husarské kousky této nezkrotné mladé ženy, autorovy 

matky.  

 

Hrabal, Bohumil                                ZK 3335 

Proluky 

(7 hod.,46 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Třetí díl autobiografické trilogie, která vyšla koncem 70. let 20. 

století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své 

vlasti oficiálně publikovat. Jde o jedny z nejlepších autorových próz.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3336 

Svatby v domě 

(8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

První díl volné trilogie autobiografických románů, vyprávěný 

z pohledu autorovy ženy.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3337 

Vita nuova : kartinky  

(13 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Druhý díl beletristické autobigrafie z období konce padesátých let 

20. století.  

 

Hrabal, Bohumil                                ZK 3338 

Tři novely - Obsahuje: Ostře sledované vlaky -- Taneční hodiny 

pro starší a pokročilé -- Obsluhoval jsem anglického krále. 

(15 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

Tři prózy, jež jsou výrazem jednotlivých fází autorova tvůrčího vývoje: 

"Ostře sledované vlaky" - reprezentuje autorovy začátky; "Taneční 

hodiny pro starší a pokročilé" - novela o jedné dlouhé asociativní 
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větě, v níž autor zachycuje kouzlo svého strýce; "Obsluhoval jsem 

anglického krále" - výpověď o člověku a životě.  

 

Hrubešová, Eva                                 ZK 3339 

Toulky pražskou minulostí 

(3 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel. 

Soubor více než sto let starých kreseb pražských objektů, náměstí  

a ulic doprovázen poutavě psaným textem.  

 

Kajínek, Jiří                                        ZK 3342 

Můj život bez mříží  

(7 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kájínek. 

Autentické vyprávění nejznámějšího českého vězně pořízené za 

přísných bezpečnostních podmínek přímo v prostorách věznic Mírov 

a Rýnovice. Autor nám zpoza mříží pootevírá dvířka do nitra své 

osobnosti.  

 

Kastnerová, Alena                            ZK 3344 

O líné babičce - Pro děti od 6 let. 

(2 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Arnošt Goldflam. 

Veselá knížka plná neuvěřitelných dobrodružství, která zažívá 

docela obyčejná babička, která se rozhodla, že si bude v důchodu 

plnit všechna svá tajná přání.  

 

Čarovné pohádky Františka Hrubína    ZK 3348 

Obsahuje: Červená Karkulka -- Sněhurka -- Perníková 

chaloupka -- Kráska a Netvor. 

(1 hod., 5 min.) - MP3. – Čte Josef Kemr - Pro děti. - Pohádky.  
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Hrubín, František                              ZK 3349 

Zlatá reneta 

(3 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Jaromír Meduna. 

Próza o zmarněných láskách, jejichž hrdina se pokouší odpovědět si 

na otázku, do jaké míry nese odpovědnost za osud druhého člověka 

i za společenské události své doby a do jaké míry je mohl ovlivnit. 

 

Kuneš, Pavel                                     ZK 3350 

Poznámky starého faráře, aneb, Milé studentstvo! : výběr 

z rozhlasových relací na Arcibiskupském gymnáziu v Praze 

v letech 2002-2008 

(3 hod., 33 min.) - MP3 -- Načetl Pavel Kuneš. 

Projevy a úvahy na téma: katolická víra, křesťanský život, výchova 

mládeže.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3352/1-3 

Husitská epopej. II, 1416-1425 - za časů hejtmana Jana 

Žižky 

(27 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Druhý díl historické ságy se odehrává v letech 1416 až 1425. 

Román popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování Tábora, 

první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt 

Jana Žižky.  

 

Čechová, Heda                                 ZK 3353 

Můj syn Vladimír Čech : životní příběh nejslavnějšího českého 

milionáře 

(9 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 



163 
 

Život Vladimíra Čecha popisuje s intimní obeznámeností a zároveň 

překvapivým nadhledem jeho matka, legendární rozhlasová  

a televizní hlasatelka Heda Čechová.  

 

Vachata, Zdeněk                               ZK 3355 

Klášterec nad Ohří : přehled dějin města a okolí 

(4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čtou Miroslav Nyklíček, Zdena Kovalová, 

Květuše Hlaváčová, Pavla Strnadová, Osvald Jistl, Roman Štětina. 

Ve čtyřiceti kapitolách autor popisuje historii města, jehož počátky 

jsou spojovány s řádem postoloprtských benediktinů, kteří zde mezi 

lety 1150 až 1250 vybudovali probošství až po rok 1948.  

 

Segert, Stanislav                              ZK 3356 

Synové světla a synové tmy 

(11 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hurta. 

Kniha vypráví o nálezu starohebrejských rukopisných svitků 

v Kumránu na břehu Mrtvého moře a o životě essénské komunity, 

která je vytvořila.  

 

Kosmas, asi 1045-1125                   ZK 3358 

Kosmova kronika česká 

(9 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Roman Hemala. 

Překlad významné kroniky pražského děkana, pocházející z 12. 

století, zachycuje počátky historie našeho národa.  

 

Tvrdá, Eva                                          ZK 3373 

Dědictví 

(5 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Šárka Vondrová. 
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Novela odehrávající se na Hlučínsku v době od třicátých let 20. 

století do počátku 21. století.  

 

Kadlečková, Vilma                           ZK 3375/1-2 

Mycelium. Kniha první, Jantarové oči 

(14 hod., 47 min.) - MP3 -- Účinkují : Jaroslav Plesl (Lucas 

Hildebrandt), Klára Issová (Pinkertina Wardová), Jana Stryková 

(Kamëlëmöernü), Jan Vlasák (Roy Stafford), Valérie Zawadská 

(Maëwënë), Kristýna Frejová (Fiona Fergussonová), Jan Meduna 

(Janes Ranganatan), Dana Pešková (Sofie Hildebrandtová), Jitka 

Škápíková (Iod Angaëdaë). 

Úvodní kniha poutavé románové ságy z 27. století, kdy lidé osídlili 

většinu sluneční soustavy i vzdálenějších hvězd.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 3376 

Puntíkáři - Pro děti od osmi let. 

(2 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte David Prachař. 

První kniha ze série Pachatelé dobrých skutků. Filip a Michal, dva 

nerozluční kamarádi, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu 

lumpárnu za druhou.  

 

Stehlík, Pavel                                    ZK 3377 

Do temnoty : zpověď českého vojáka v Afghánistánu 

(8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika 

Vzpomínky českého vojáka na půlroční nasazení v Afghánistánu  

i vítězný zápas s nemocí po návratu z mise.  

 

Váňová, Magda                                 ZK 3390/1-2 

Tereza 

(17 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 
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Román líčí typickou krizi manželství lidí středního věku. Klasický 

trojúhelník - sobeckého manžela, ambiciózní milenku a nic 

nestíhající manželku doplňuje v tomto příběhu předčasně vyspělá 

pubertální dcera. 

 

Váňová, Magda                                 ZK 3391 

Sestra a sestřička 

(19 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Psychologický román o rodinných i partnerských vztazích.  

 

Vondruška, Vlastimil                         ZK 3394 

Letopisy královské komory VIII. Ulička hanby 

(2 hod., 19 min.) - MP3 - Hrají: Jaromír Meduna (Jiří Adam z 

Dobronína), Pavel Rímský (vypravěč, Ulrich), Simona Postlerová 

(Sabina), Marek Holý (Martin), Václav Rašilov (Michal z Křince). 

V osmém příběhu pátrá královský písař Jiří Adam z Dobrodína po 

vrahovi nevěstky a člena významného šlechtického rodu v Uličce 

hanby, proslulé svými nevěstinci.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3399 

Jitřenka 

(5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

Román z první republiky s typickou zápletkou vypráví příběh chudé 

osiřelé dívky, která došla svého štěstí.  

 

Šikulová, Veronika                            ZK 3400 

Místa v síti 

(11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 
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V autobiograficky zabarveném románu se autorka soustřeďuje na 

osudy tří žen jedné rodiny klenoucí se přes celé století: babičku, její 

dceru a vnučku. Je to příběh o statečných a silných ženách, jejichž 

osud ovlivnila válka, politické zvraty padesátých let a normalizace. 

Román ze slovenštiny citlivě přeložila Kateřina Tučková, autorka 

bestseleru Žítkovské bohyně.  

 

Růžička, David                                  ZK 3401 

Plzeňská tajemství 

(3 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

Zajímavosti z dějin města Plzně, příběhy spojené s různými částmi 

města, historickými památkami, známými osobnostmi atd.  

 

Regionální pověsti z Čech, Moravy a Slezska      ZK 3405 

(2 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Donutil, Martin Stránský, Jan 

Přeučil a další. 

Celkem 19 pověstí z různých koutů naší země pro malé i velké 

posluchače.  

 

Fučíková, Renáta                              ZK 3407 

Obrazy ze Starého zákona 

(1 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Lukáš Hlavica. 

Převyprávění starozákonních příběhů. 

 

Hudečková, Eva                                 ZK 3408 

Sedmihlásek 

Obsahuje: Úvod -- Čas radovánek -- Vál příznivý vítr -- Město 

Patálie leželo na rozlehlé planině -- Jednoho dne si Esterka 

povšimla -- Čas plynul -- Esterka poslouchala -- Sedmihlásek 
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obešel všechny domy -- Patálii nastaly zlaté časy -- Patálie 

byla jako vyvrácená z kořenů -- Navštívili mnoho krajů -- 

Mnoho měsíců bloudili -- Sedmihlásek pozoroval. 

(3 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jitka Molavcová – Pro děti. 

Dramatický pohádkový příběh o konfrontaci sil dobra a zla na naší 

planetě a zejména o magické síle hudby. 

 

Pět básnických sbírek Jana Borny                ZK 3410 

(2 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Miroslav Táborský 

Pět básnických sbírek divadelního režiséra, dramatika a básníka.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3412 

Oldřich z Chlumu : román a skutečnost 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Čtyři detektivní povídky z přemyslovské doby jsou doplněny 

autorovým výkladem o fiktivních i historických skutečnostech, 

týkajících se ústředního hrdiny jeho středověkých detektivek - 

královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.  

 

Zibura, Ladislav                                ZK 3414/1-2 

40 dní pěšky do Jeruzaléma 

(9 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte autor. 

Dvaadvacetiletý autor knihy si v létě sbalil svůj život do 12 

kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se po vlastních do 

Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu pěšky ušel 1.400 

kilometrů.  

 

Hulpach, Vladimír                             ZK 3415 

Báje evropských měst 



168 
 

(3 hod., 1 min.) - MP3 -- Čtou Jaroslava Adamová, Rudolf Pellar, 

Otakar Brousek st. a další. 

Soubor převyprávěných bájí o evropských městech.  

 

Stančík, Petr                                     ZK 3416 

Mlýn na mumie, aneb, Převratné odhalení komisaře 

Durmana 

(12 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Maryška, Ivan Řezáč. 

V této staropražské detektivce, odehrávající se v roce 1866 na 

historickém pozadí prusko-rakouské války, komisař Durman sice 

vyšetřuje sérii bizarních vražd, hodně času však věnuje ženským 

vnadám, dobré krmi či zrzavému moku.  

 

 

Co to je, když se řekne                     ZK 3419/1-2 

editorka Olga Spalová 

(17 hod., 37 min.) - MP3 -- Načetli zaměstnanci pojišťovny Allianz. 

Moudré výroky, úsloví, rčení, příměry, užívané v běžné konverzaci 

k vyjádření určité myšlenky nebo situace. Výklad jednotlivých výroků 

a vysvětlení jejich původu.  

 

Novotný, Petr                                    ZK 3421 

Jako Čuk a Gek  

(6 hod., 22 min.) - MP3 -- Načetli Petr Novotný, František Ringo 

Čech. 

Osobitý cestopis po Thajsku, USA, Anglii a Sicílii v podání múzami 

políbených vypravěčů, kteří se na svět kolem sebe dovedou dívat 

veselýma očima.  
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Svěrák, Zdeněk                                ZK 3422 

Tři bratři - Pro děti. 

(2 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Svěrák Zdeněk. 

Pohádka o třech bratrech, kteří se vydávají na zkušenou do světa, 

aby se zbavili svých zlozvyků a našli si nevěsty. Při svém putování 

vstupují do slavných pohádek Červená Karkulka, Šípková Růženka 

a O Dvanácti měsíčkách. 

Fiker, Eduard                                     ZK 3423/1-2 

Série C-L 

(12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka 

Jedna z prvních moderních českých detektivek začíná velkou 

vlakovou loupeží zásilky bankovek a rozvíjí se do mnoha následných 

zločinů.  

 

Poullain, Chantal                              ZK 3424 

Chantal : život na laně 

(8 hod., 27 min.) -- Čte Chantal Poullain a Karel Dobrý ; zpívá 

Chantal Poulain ; Štěpán Markovič, saxofon ; Ondřej Kabrna, klavír ; 

Matěj Černý, kontrabas. 

Autobiografické vyprávění česko-francouzské divadelní a filmové 

herečky a šansoniérky Chantal Poullain o svém dosavadním životě 

s mnoha křižovatkami, o kterém mluví jako o životě na laně.  

 

Geislerová, Anna                               ZK 3426 

P.S. : deníky o životě a meruňkové marmeládě  

(4 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Anna Geislerová. 

Soubor fejetonů, kterými herečka Aňa Geislerová přispívala do 

magazínu ELLE.  
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Klevisová, Michaela                          ZK 3429/1-2 

Ostrov šedých mnichů 

(12 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Kristýna Kociánová. 

Detektivní příběh odehrávající se na holandském ostrově 

Schiermonnikoog.  

 

Soukupová, Petra                             ZK 3431/1-2 

Zmizet - Obsahuje: Zmizel -- Na krátko -- Věneček. 

(14 hod., 23 min.) - MP3 – Načetli: Kryštof Hádek, Jan Meduna, 

Daniela Choděrová.  

Tři povídky vyprávěné z pohledu dětí, které se snaží vyrovnat 

s osamělostí, nepochopením a neuspořádanými rodinnými poměry. 

 

Štorch, Eduard                                  ZK 3433 

Zlomený meč : povídka o markomanském králi Marobudovi 

(5 hod., 18 min.) - MP3 -- Načetla Zdeňka Černá. 

Historická povídka z počátku letopočtu, kdy do sídel původního 

keltského obyvatelstva Čech přišli Markomani se svým vůdcem 

Marobudem. - Pro čtenáře od 9 let. 

 

Foglar, Jaroslav                                ZK 3434 

Pod junáckou vlajkou: příběh Devadesátky 

(12 hod.,43 min.) - MP3 -- Čte Karel Richter - Pro děti. 

Příběh pro starší děti o podivných důvodech, které přivedly Mirka 

Trojana mezi skauty. 

 

Čapková, Helena                               ZK 3436 

Moji milí bratři : o Josefu a Karlu Čapkovi 

(15 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 
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Kniha o dětství, mládí a uměleckém růstu bratří Čapků napsaná 

jejich sestrou.  

 

Rothmeierová, Jiřina                       ZK 3438 

Zásada a mé milé okolí 

(1 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Rothmeierová. 

Autobiografické vyprávění, vzpomínky.  

 

Svátek, Josef                                    ZK 3440 

Paměti kata Mydláře 

(8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 

Výbor ze čtyřdílného cyklu Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze 

je stylisticky i jazykově upraven a soustřeďuje se především na 

významné historické události.  

 

Štorch, Eduard                                  ZK 3441 

Lovci mamutů : román z pravěku 

(9 hod., 46 min.) - MP3  -- Čte Rudolf Pellar - Pro děti. 

Vyprávění o životě jedné pravěké lovecké tlupy a její cestě z okolí 

Věstonic až na území Velké Prahy.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3442       

Matka a dcera 

(8 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Román plný lásky, citu a porozumění vypráví o vztahu mezi matkou 

a dospívající dcerou.  
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Nosková, Věra                                          ZK 3446 

Víme svý - Závěrečný díl volné trilogie. 

(8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Psychologický román o mezilidských vztazích na českém 

maloměstě za normalizace.  

Předchází: Bereme, co je – Obsazeno. 

 

Kadlečková, Vilma                            ZK 3448/1-2 

Mycelium. Led pod kůží 

(18 hod., 27 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl (Lucas 

Hildebrandt), Klára Issová (Pinkertina Wardová), Jana Stryková 

(Kamëlëmöernü), Valérie Zawadská (Maëwënë), Kristýna Frejová 

(Fiona Fergussonová), Jan Meduna (Janes Ranganatan), Marek Holý 

(Jerald Craig), Jitka Škápíková (Iod Angaëdaë). 

Druhý díl sci-fi ságy z argenitového univerza, v němž na Lucase 

Hildebrandta čeká po předchozím úspěchu nové nebezpečí.  

 

Fischerová, Daniela                          ZK 3449 

Pikantní astrologie 

(3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čtou Daniela Fischerová, Ivan Trojan, 

Hana Kofránková. 

Kniha nabízí pohled na všech dvanáct znamení z jiného úhlu. 

Namísto líbivého pochlebování se vtipnou a čtivou formou dozvíme, 

k jakým neřestem nás hvězdy předurčují. 

 

Erben, Karel Jaromír                        ZK 3450 

Zlatovláska: a další pohádky -- Obsahuje: Zlatovláska / Karel 

Jaromír Erben -- Matýsek Čaroděj / Melita Denková -- 

Čertovský brnkání / Anna Jurásková -- O heřmánkové víle / 

Marie Kubátová -- Mlynářská pohádka / Jaroslava Pechová.  
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(3 hod., 46 min.) - MP3 - Účinkují: Martin Růžek, Petr Nárožný.  

Výběr z nejkrásnějších nedělních pohádek Českého rozhlasu. -- Pro 

děti.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 3451 

Bereme, co je 

(3 hod., 55 min.) : digital, MP3 ; 12 cm. -- Název z nahrávky. -- 

Celková velikost: 539 MB ; počet stop: 11. -- Nahrávka ve formátu 

MP3. -- První část volné trilogie. -- Čte Lenka Krčková. -- Vydáno: 

Radioservis - ČRo, 2010, Praha ; vyrobeno: ČRo, 2006. -- Anotace: 

Příběh mladé dívky, která se narodila v německo-české rodině na 

Strakonicku, kde prožívá svá první zklamání, ale i první 

romantickou lásku. Děj se odehrává v průběhu 60. až 80. let 20. 

století.  

Následuje: Obsazeno – Víme svý. 

 

Nosková, Věra                                   ZK 3452 

Obsazeno 

(6 hod., 19 min.) - MP3 -- Druhý díl volné trilogie. -- Čte Hana 

Rychetníková. 

Hlavní hrdinka Pavla se ocitá ve vytoužené Praze, kde se snaží 

obhájit existenci a nalézt své místo v prapodivné normalizační 

společnosti.  

Předchází: Bereme, co je. - Následuje: Víme svý. 

 

Nesvadbová, Barbara                       ZK 3453 

Pralinky 

(2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Barbara Nesvadbová. 

Fejetony a povídky o vášni, lásce, zklamání, nevěře, deziluzi, 

přátelství a žárlivosti.  
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Hašek, Jaroslav                                 ZK 3456 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I., 

V zázemí 

(9 hod., 35 min.) - MP3  -- Čte Oldřich Kaiser. 

Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3457 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II, Na 

frontě 

(10 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Oldřich Kaiser. 

Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.  

 

Štráfeldová, Milena                          ZK 3458/1-2 

Guláš pro Masaryka 

(17 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Román vypráví příběh autorčiny prababičky na pozadí klíčových 

okamžiků českých politických a kulturních dějin ve 2. polovině 19. 

století a v 1. polovině 20. století.  

 

Vebrová, Sandra                               ZK 3461 

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy 

(5 hod., 41 min.) - MP3  -- Čte Marcela Šiková - Pro čtenáře od 9 let. 

Pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi  

a vyvádí tam jednu rošťárnu za druhou.  

 

Denemarková, Radka                      ZK 3463       

Příspěvek k dějinám radosti 
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(12 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Román je podobenstvím o paměti a údělu především ženských těl, 

objektů, jež jsou krutě zraňovány, znásilňovány a přesto cítí potřebu 

lásky a křehkých dotyků.  

 

David, Petr                                         ZK 3464 

Staročeský pitaval : výlety po stopách zlých činů  

(6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Kniha obsahuje příběhy o vraždách a tragických událostech, jež se 

staly v minulých staletích v České republice. Publikace zároveň 

přináší návrhy výletů na místa, která byla dějištěm popisovaných 

událostí a činů.  

 

Švarc, Václav                                     ZK 3467/1-2 

Na vlnách řek a oceánů : vybrané kapitoly z dějin mořeplavby 

(16 hod., 16 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Čech - Pro čtenáře od 12 

let. 

Populárně zpracované dějiny plavby na plachetnicích.  

 

Šimáček, Jiří                                      ZK 3468 

Malá noční žranice 

(11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic 

Román líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit 

s životní situací svých dětí: syna, který navzdory střednímu věku 

nepracuje a tvrdošíjně odmítá dospět, a dcery žijící s ambiciózním, 

avšak neschopným kariéristou.  

 

Kettner, Vojen                                   ZK 3470 

Superhlubinný vrt a tři blondýnky 
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(8 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Kouklíková, Barbora. 

Detektivní příběh s prvky sci-fi, kde hlavní roli hraje superhlubinný 

vrt a snaha o jeho zneužití jako zbraně. Nechybí tu reje špiónů 

z KGB, několik vražd ale i hrdinství tří navzájem si pomáhajících 

blondýnek.  

 

Formánek, Josef                               ZK 3479/1-2 

Mluviti pravdu : brutální román o lásce k životu 

(15 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Filip Švarc. 

Román psaný podle skutečného příběhu, který hlavní hrdina na 

sklonku svého života vypráví autorovi, jenž na jeho základě 

bilancuje i svůj vlastní život.  

 

 

Březinová, Ivona                               ZK 3480/1-2 

Lentilka pro dědu Edu; Trenky přes kalhoty, aneb, Můj život 

s dědou Edou - Pro děti od 6 let  

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čtou Martin Dejdar, Barbora Hrzánová.  

Lentilka pro dědu Edu. Knížka vypráví o malém Honzíkovi a jeho 

pradědečkovi, který trpí Alzheimerovou nemocí. Trenky přes 

kalhoty, aneb, Můj život s dědou Edou. Příběh pradědečka Edy  

a jeho pravnuka Honzíka citlivě a s humorem, z pohledu Honzíkovy 

maminky, přibližuje problém Alzheimerovy choroby.  

 

Hrych, Ervín                                        ZK 3487 

Krhútská kronika 

(4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Humoristický román vypráví o národu Krhútú, který obýval od 

pradávna oblast české kotliny a žil v bujné symbióze 

s bratraneckým národem českým. Srdečnému objetí Čechů však 



177 
 

zcela nepodlehl, zachoval si prastaré tradice a ve dvacátém století 

začíná znovu rozvíjet svéráznou kulturu s prvky obnovené krhútské 

státnosti.  

 

Hudečková, Eva                                 ZK 3488 

O ztracené lásce 

(8 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Pohádka pro dospělé o venkovské dívce, která osvobodí zakletého 

prince, ale nestane se královnou.  

 

Hůlová, Petra                                    ZK 3490 

Přes matný sklo 

(4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Radek Valenta, Štěpánka Bořková. 

Román, popisující problémy mezilidských vztahů v rodině.  

 

Hurník, Ilja                                         ZK 3492 

Závěrečná zpráva 

(5 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Ilja Hurník. 

Paměti našeho významného skladatele a spisovatele zahrnuje 

období jeho života od roku 1938 do listopadu roku 1989.  

 

Chaloupka, Otakar                           ZK 3495 

Špalíček českých pohádek - Pro děti. 

(13 hod., 12 min.) - MP3 - Čte Jana Scheubová 

Výběr pohádek pro malé čtenáře.  

 

Chramostová, Vlasta                       ZK 3500/1-2 

Vlasta Chramostová 
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(13 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

Autobiografické vzpomínky herečky Vlasty Chramostové.  

 

Hakl, Emil                                         ZK 3513 

Let čarodějnice, aneb, Civilní dobrodružství 

(9 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička. 

Nový román pražského autora pojednává o věčném hledání života.  

 

Skačáni, Miroslav                            ZK 3516/1-2 

Příběh muže, který zabíjel z lásky 

(12 hod., 56 min.) - MP3 - Čte Jiří Kubeš. 

Na půdorysu skutečného kriminálního případu rozebírá autor 

morální a psychologické otázky kolem viny a trestu, především pak 

trestu nejvyššího.  

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 3517 

Zločin na Bezdězu : hříšní lidé Království českého 

(11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další příběh ze seriálu "Hříšní lidé Království českého" uvádí opět na 

scénu prokurátora Oldřicha z Chlumu, který tentokrát řeší složitý 

případ hrdelního zločinu na hradě Bezdězu.  

 

Kolařík, Ivan                                     ZK 3518/1-2 

Úsměvná zamyšlení od Rudého klokana 

(14 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 
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Životní příběh Ivana Kolaříka, muže, který v roce 1968 uprchl před 

komunistickým režimem do daleké Austrálie, kde se z knihovníka 

vypracoval na ředitele National Police Ethnic Advisory Bureau - 

australská obdoba naší cizinecké policie. 

 

Doležalová, Marie                            ZK 3544 

Kafe @ cigárko 

(8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Vtipné příběhy z hereckého prostředí. Herečka Marie Doležalová za 

svůj blog o hercích obdržela v roce 2015 literární cenu Magnesii 

Literu a zvítězila s ním v anketě Křišťálová lupa v kategorii 

One(wo)man show.  

 

Mahler, Zdeněk                                ZK 3548 

...ale nebyla to nuda : poznámky pod čarou života 

(10 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Kniha vzpomínek spisovatele, scenáristy a publicisty Zdeňka 

Mahlera, který patří k nejvýraznějším osobnostem naší kultury.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3549/1-3 

Husitská epopej. III, 1426-1437 - za časů císaře Zikmunda 

(27 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Třetí díl historické ságy se odehrává v letech 1426 až 1437, kdy 

probíhá závěr radikálního husitství, dochází k jednání na 

basilejském koncilu a císař Zikmund nastupuje na český královský 

trůn. 
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Vaňková, Ludmila                            ZK 3556/1-2 

Dítě z Apulie 

(21 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová. 

Historický román, odehrávající se na počátku 13. století, líčí osudy 

římského císaře Fridricha II.  

 

Janeček, Petr                                   ZK 3565 

Krvavá Máry a jiné strašlivé historky 

(3 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Kniha přináší výběr těch nejzajímavějších tajemných příběhů, které 

kolují v době internetu a mobilních telefonů především mezi 

mladými lidmi u nás v České republice.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 3568/1-2 

Karel IV. : tajný deník 

(15 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Fiktivní deníkové zápisky proslulého českého krále a římského 

císaře.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 3569 

Hlavní přelíčení - Obsahuje: Inzerát -- Vkladní knížka -- 

Podezření -- Koš -- Kladívko -- Rozsudek. 

(2 hod., 42 min.) - MP3 -- Účinkují: František Husák (Maršík), Iva 

Janžurová (Alžběta Válová), Josef Kemr (Barchánek) a další. 

Dramatizace. Příběh železničáře z pražské periferie 20. let 20. 

století, posedlého touhou po majetku, který se stane nejprve 

podvodníkem a nakonec vrahem. 
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Steklač, Vojtěch                               ZK 3571 

Boříkovy bláznivé lapálie - Obsahuje: Tvrdé Y -- Kuku? Ku-ku! -- 

Jak jsme hráli v domově důchodců -- Jak jsem byl slepice. 

(1 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Martin Dejdar. – Pro děti. 

Různé lapálie správné party kluků z Holešovic. 

 

Holasová, Zuzana                             ZK 3573 

Popoupo, aneb, Podivuhodná pouť pouští 

(5 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Magda Hauserová - Pro děti. 

Dobrodružný příběh čtyř sourozenců, kteří se nečekaně ocitnou ve 

hře, jejíž pravidla si, někdy nerozvážně, sami vymysleli. 

 

Doležal, Miloš                                   ZK 3575 

Jako bychom dnes zemřít měli 

(7 hod., 19 min.) - MP3 - Čtou Jana Doležalová-Franková, David 

Matásek. 

Životní cesta a tragická smrt kněze Josefa Toufara, který se v roce 

1950 stal obětí tažení komunistického režimu proti katolické církvi. 

 

Žváček, Jaroslav                              ZK 3578 

Lístek na cestu z pekla 

(7 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Šanda. 

Příběh životních outsiderů, kteří se ocitnou na dně svých 

psychických sil a pokoušejí se znovu hledat smysl své existence.  

 

Poláček, Jan                                     ZK 3583 

Soukromý detektiv Matyld: na stopě sériového vraha 

(3 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Zbyšek Horák – Pro děti. 
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První případ neohroženého kočičího detektiva Matylda.  

 

Nesvadbová., Barbara                     ZK 3586 

Garpíškoviny, aneb, Bibi a čtyři kočky 

(1 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Martin Dejdar - Pro děti. 

Svět podle psího Garpa, veselé vyprávění nejen pro děti, ale i jejich 

(pra)rodiče.  

 

Pacner, Karel                                   ZK 3587 

Doteky dějin : neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie 

(1 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Valůšek. 

Málo známé události a zajímavosti ze světových a českých dějin 20. 

a počátku 21. století.  

 

Riegrová, Linda                                ZK 3589 

Na křídlech do Santiaga 

(2 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Gabriela Filippi. 

Autorka, poutnice Linda na mechanickém vozíku, popisuje v knize 

pouť, kterou podnikla se svojí kamarádkou Káčou do Santiaga de 

Compostela.  

 

Chřibková, Ivana                              ZK 3598 

Suchý hadr na dně mořském 

(5 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Krátké, humorné příběhy o trampotách dospívajícího člověka 

i nelehkém soužití s rodiči ukazují, že je možné život brát i z té 

veselejší stránky. I když si na ten okamžik někdy musíte chvíli 

počkat.  
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Landsman, Dominik                        ZK 3599 

Deníček moderního fotra, aneb, Proč by muži neměli mít děti 

(6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Jak to může vypadat, když se muž ocitne na rodičovské dovolené? 

Humorná knížka vznikla na základě úspěšného blogu, který autor 

založil s příchodem prvního dítěte.  

 

Landsman, Dominik                        ZK 3606 

Deníček moderního fotra 2, aneb, Pánbůh mi to oplatil na 

dětech 

(6 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Filip Sychra. 

Příchod dítěte na svět obrátí život naruby. Své o tom ví i autor, který 

s humornou nadsázkou radí, jak přežít rodičovskou dovolenou bez 

trvalých následků.  

 

Šťastná, Barbora                             ZK 3607 

Jak jsem sebrala odvahu 

(8 hod., 18 min.) - MP3.  

Povídková kniha české spisovatelky, novinářky a autorky Šťastného 

blogu je podaná s lehkostí, upřímností a nadhledem a hledá 

zábavný návod na stresující běžné životní komplikace. 

 

Růžička, Radomír                            ZK 3611 

Manupresura : akupunktura bez jehel 

(10 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková 

Návod na poskytování první pomoci a k odstraňování potíží  

a nemocí pomocí manupresury a tradiční čínské gymnastiky.  
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Rais, Karel Václav                            ZK 3613 

Zapadlí vlastenci 

(13 hod.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá. 

Román o buditelské a osvětové práci dvou vlasteneckých učitelů 

a faráře ze zapadlého podkrkonošského městečka ve 40. letech 19. 

století.  

 

Janáková, Daniela                            ZK 3615 

Pohádky o štěstí: o vílách, skřítcích a dobrých bytostech 

(6 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Daniela Janáková - Pro děti. 

Pohádky.  

 

Janeček, Petr                                   ZK 3616 

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy – Obsahuje: Černá 

sanitka: Druhá žeň 

(3 hod., 32 min.)  - MP3 -- Čtou Kamil Halbich, Miroslav Táborský, 

Alfred Strejček a další. 

To nejlepší ze současných příběhů, pověstí, legend, fám a mýtů.  

 

Janusová, Jana                                 ZK 3622 

Masilú - Pro děti. 

(5 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Dobrodružné vyprávění.  

 

Jaroš, Boris                                       ZK 3623 

Hvězdy minulých životů 

(10 hod., 37 min.) - MP3 - Čte Boris Jaroš. 
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Seznámení s psychoterapeutickou metodou reinkarnační regrese, 

kdy se člověk vrací do minulých životů, aby zde odhalil příčiny svých 

životních problémů.  

 

 

Jaroš, Karel                                      ZK 3624 

Z turecké armády do britského zajetí 

(9 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

Vzpomínky c. a k. důstojníka z válečné fronty na Sinaji 

a následného zajetí v letech 1916-1919 v Evropě a později na 

Maltě, připomínající deníkový záznam.  

 

 

Jarošová, Jindra                               ZK 3625 

Egypt ve zvuku... 

(1 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jindra Jarošová. 

Cesta redaktorky Českého rozhlasu 2 Praha Egyptem od Alexandrie 

na severu až po Asuán na jihu.  

 

 

Jarošová, Jindra                               ZK 3626 

Helena Kellerová : případ slepé a hluchoněmé spisovatelky 

a socialistky. 

(11 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Radka Malá. 

Kniha vypráví o dětství a mládí hluchoslepé americké spisovatelky, 

ženy, kterou Mark Twain označil jako jeden z nejzajímavějších 

charakterů století.  
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Jarošová, Jindra                               ZK 3627/1-2 

Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy 

(16 hod., 41 min.) - MP3 -- Čtou Jiří Štěpnička, Boris Rösner.  

Tématem je Evropa v 9. století, především Byzanc, francká říše, 

papežský Řím a Velká Morava. Hrdiny jsou kromě soluňských bratrů 

Konstantina a Metoděje i jiné velké osobnosti, které tu působily.  

 

 

Jaroš, Peter                                      ZK 3628 

Tisíciletá včela 

(2 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Josef Velda. 

Četba na pokračování. Román líčí život liptovské vesnice od 90. let 

19. století do konce 1. světové války.  

 

 

Jarunková, Klára                              ZK 3629 

Tiché bouřky – Pro čtenáře od 12 let. 

(6 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Milan Bouška.   

Novela zachycuje osudy čtyř sourozenců, kteří po matčině smrti 

přicházejí z vesnice do města. 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3630                         

Duha  

(7 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová 

Román o rodině venkovského řezníka, který přišel nepoctivě 

k penězům a ve stáří jej začalo trápit svědomí. 
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Javořická, Vlasta                              ZK 3631 

Granáty 

(18 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Životní příběh mladé ženy, schovanky venkovského faráře, 

provázený příkořím, ponižováním, ale i láskou a posléze 

vytouženým rodinným štěstím, dává nahlédnout do zrcadla etických 

a morálních hodnot společnosti na začátku století 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3632 

Skryté drahokamy 

(9 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková 

Vesnický román odehrávající se na počátku 20. století vypráví 

o radostech i neštěstích, lásce i zklamání členů selské rodiny..  

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3633 

Stříbrný otazník. Díl 1. 

(8 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román o mladé ženě, která dokáže sama vychovat své dítě 

a současně dokončit lékařskou fakultu. 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3634 

Stříbrný otazník. Díl 2. 

(7 hod., 11 min.) -, MP3 - Čte Jiřina Krupičková. 

Ve druhém díle se hrdinka po studiích začne věnovat lékařské praxi 

a náhodou se setká s otcem svého syna. 
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Javořická, Vlasta                              ZK 3635 

Údolím slz 

(10 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román o zdánlivě neřešitelné životní situaci mladé dívky, která cítí 

odpovědnost za rodinný podnik. 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3636 

Zápasy o štěstí 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román pro ženy líčí životy dvou dcer z rodiny maloměstského 

notáře.  

 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3637 

Žárovky kaštanů 

(7 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Šest povídek, z toho pět se odehrává na malém městě. Jedna 

povídka je umístěna do nádherné slovenské přírody.  

 

 

 

Davouze, Marta                                ZK 3638 

Vypadni z mýho života! 

(10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Psychologický román se zabývá některými aktuálními problémy 

současných mezilidských a partnerských vztahů. Kniha je stejně 

výjimečná jako autorka sama.  
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Žák, David Jan                                 ZK 3642 

Návrat Krále Šumavy : román o Josefu Hasilovi 

(12 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop. 

Rozsáhlý životopisný román, odehrávající se především v ponurých 

padesátých letech 20. století, je příběhem legendárního "Krále 

Šumavy", převaděče a agenta-chodce, Josefa Hasila.  

 

 

Pastyřík, Svatopluk                         ZK 3643 

Hradecké pověsti a vyprávěnky 

(3 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Jedenadvacet různých příběhů z královéhradeckého regionu.  

 

 

Jílek, Antonín                                    ZK 3649 

Pán s jedním zubem : příběhy mentálně postižených chlapců 

a jejich chybujícího, ne-li neschopného vychovatele 

(4 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Igor Smržík. 

Humorné, ale současně hluboce lidské a citlivé vyprávění o dětech, 

které osud zavál na okraj "zdravé společnosti". 

 

Jirásek, Alois                                    ZK 3650 

Filosofská historie 

4 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Štědroň. 

Novela líčí počínání nebojácných, vlastenecky založených studentů, 

kteří v roce 1847 přes zákaz duchovní vrchnosti slavili svou 

studentskou slavnost - majáles. 
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Zgustová, Monika                             ZK 3653 

Růže od Stalina 

(10 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková. 

Ve vynikajícím biografickém románu plným napětí a nečekaných 

zvratů se odvíjí pohnutý osud Stalinovy dcery Světlany.  

 

Bolavá, Anna                                    ZK 3655 

Do tmy 

(9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Zvláštní pochmurná kniha jdoucí intenzivně do nitra člověka 

a odhalující rafinovaně lidskou osamělost a psychickou i fyzickou 

bolest.  

 

Jirásek, Alois                                    ZK 3656 

Psohlavci 

(12 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 

Známý román z doby pobělohorské o statečných chodských 

vesničanech, kteří v 17. století bojovali o svá historická práva. 

Nejvýrazněji jsou v tomto díle vykresleny postavy krutého 

německého šlechtice Lamingera a vůdce povstání Jana Sladkého - 

Koziny, jejichž osudy se zde střetly.  

 

Kalenský, Josef                                ZK 3661 

U táborového ohně v údolí Lovce jelenů 

(12 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Jiří Kadlec. 

Středem tohoto napínavého a dobrodružného románu jsou 

romantické příběhy z Dalekého západu včetně průkopnických bojů 

mezi přicházejícími obyvateli a Indiány, které vypráví svým 

svěřencům vedoucí junáckého oddílu u táborového ohně.  
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Kaňka, Jiří                                         ZK 3662 

Žena a rakovina : gynekolog radí ženám, jak se chránit 

(7 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

Publikace slouží jako praktický rádce určený ženám a je doplněna 

slovníčkem odborných termínů a cizích slov.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3663 

Jan Hus : příspěvek k národní identitě 

(20 hod., 59 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková. 

Kniha na pomezí životopisného románu, studie a literatury faktu se 

pokouší přiblížit osobnost velkého reformátora i velkého člověka.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3664 

Pozůstalost pana Ábela 

(8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Román o vztahu stárnoucího muže ke třem ženám čtenáře nejen 

pobaví, ale upozorní i na kontrast velkých ideálů a pachtění za 

pocitem vlastní úspěšnosti.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3665 

Přítelkyně z domu smutku 

(5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jana Štěpánková. 

Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které 

poznala v ruzyňské věznici.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3666 

Přítelkyně z domu smutku 

(12 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 
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Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které 

poznala v ruzyňské věznici.  

          

Kantůrková, Eva                               ZK 3667 

Sešly jsme se v této knize : Olga Havlová, Marie Rút Křížková, 

Elzbieta Ledererová, Zdena Tominová, Gertruda Sekaninová-

Čakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, Jiřina Hrábková, Jarmila 

Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana Němcová, Marie Kubišová 

(7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Působivé portréty žen, jejichž životy byly spojeny s událostmi kolem 

Charty 77.  

 

Karafiát, Jan                                     ZK 3668 

Broučci: pro malé i velké děti 

(3 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá. 

Oblíbené vyprávění. 

 

Kilianová, Eva                                   ZK 3682 

Obří pantofle: pověsti z Moravy malým dětem 

(2 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Jana Scheubová 

Krátké pověsti z Moravy a Slezska převyprávěné pro malé čtenáře.  

 

Kincl, Jaromír                                   ZK 3683 

Rákosníček - Obsahuje: Rákosníček a rybník -- Rákosníček 

a počasí -- Rákosníček a hvězdy -- Rákosníček vzpomíná. 

(4 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Bohdalová. 

Pohádky pro děti.  
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Klánová, Dagmar                              ZK 3689 

Pohádky bílého slona 

(4 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Lucie Juřičková - Pro děti. 

Exotické pohádky o zvířatech.  

 

Klánský, Mojmír                               ZK 3690 

Vyhnanství 

(5 hod., 17 min.) - MP3  -- Čte Bohuslav Kalva. 

Próza o životě starého hospodáře, který v předtuše blízké smrti 

přehlíží znovu svůj život.  

 

Klíma, Ivan                                       ZK 3692 

Markétin zvěřinec 

(3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá. 

Hrdinkou románu je jedenáctiletá Markéta, která žije na sídlišti jen 

se svou matkou, a která se vydává na cestu za uskutečněním svého 

velkého snu - mít vlastního koně.  

 

Klíma, Ivan                                        ZK 3693 

Má veselá jitra 

(5 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Sedm povídek, jejichž charakteristickým rysem je absurdita 

každodenního života v období "reálného socialismu".  

 

Klíma, Ivan                                        ZK 3694 

Moje první lásky 

(6 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička 
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Povídky o pubertálních zmatcích a postupném citovém dozrávání 

mladého hrdiny.  

 

Klíma, Ivan                                        ZK 3695 

Moje zlatá řemesla -- Obsahuje: Malířská povídka -- 

Pašerácká povídka -- Archeologická povídka -- Řidičská 

povídka -- Posílkářská povídka -- Zeměměřičská povídka. 

(10 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Miloš Vavruška. 

Šest povídek z osmdesátých let 20. století představuje šest různých 

prostředí, v nichž se autor příležitostně pohyboval.  

 

Klíma, Ivan                                       ZK 3696 

Soudce z milosti 

(21 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda. 

Román o době nesvobody je obrazem všech dilemat, před která 

byla česká společnost postavena, když byla lapena do pasti 

totalitního režimu.  

 

Klíma, Josef                                     ZK 3697 

Radikální řez 

(9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel. 

Detektivní román odehrávající se v cikánské čtvrti malého města, je 

nejen napínavou četbou, ale i zajímavou studií o mezilidských 

vztazích.  

 

Klíma, Ladislav                                 ZK 3698 

Vteřiny věčnosti 

(12 hod., 41 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar. 
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Výbor z díla svérázného a řadu let opomíjeného českého beletristy  

a filosofa nietzscheovského ražení, žijícího na přelomu 19. a 20. 

století.  

 

Kliment, Alexandr                            ZK 3699 

Bezúhonní 

(4 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Bohuslav Kalva. 

Šest psychologických povídek o lidech, kteří se shodou okolností 

dostanou do trapné situace v důsledku nepravdivého nařčení, jež 

nemají možnost vyvrátit. 

 

Klukanová, Ludmila                         ZK 3700 

Z pohádkových končin – Pro děti a mládež. 

(4 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá. 

Pohádky. 

 

Knap, Josef                                       ZK 3701 

Bez poslední kapitoly 

(4 hod., 22 min.) - MP3 -- Četba na pokračování. 

Kniha pamětí kromě osudů autora evokuje pohnutou historii 

českých literátů 20. století.  

 

Knitl, Oldřich                                     ZK 3702 

Jsem historik umění a zvu vás na večeři - Obsahuje: Jsem 

historik umění a zvu vás na večeři -- Jelen -- Slabý bod -- 

Českobratrská. 

(8 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel. 

Čtyři novely zabývající se především mezilidskými vztahy.  
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Kocourek, Vítězslav                         ZK 3703 

Za pohádkou kolem světa: pohádky národů celého světa 

(2 hod., 14 min.) - MP3 - Čte Pavlína Rychlá - Pohádky.  

 

Kohout, Pavel                                   ZK 3705 

Katyně 

(16 hod., 23 min.) - MP3 - Čte Otakar Brousek. 

Brilantně napsaný příběh o dívce, která se dostane do tajného 

experimentálního učiliště pro popravčí, je podobenstvím o proměně 

člověka, jehož mechanismy totalitní moci zatáhnou do svých tenat. 

Jeden ústupek v morálce plodí druhý a tak se to, co se ještě včera 

jevilo zcela absurdní a nepřijatelné, stává dnes normální událostí 

a zítra všedním denním chlebem.  

 

Kohout, Pavel                                   ZK 3706/1-2 

Kde je zakopán pes : memoáromán 1984-1987 

(23 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel. 

Politická sága sedmdesátých let podává zprávu o lidech a činech, 

které jedny pokryly ctí a druhé hanbou. Autor na základě vlastních 

zážitků vypráví kriminální příběh tím napínavější, že je pravdivý.  

 

Kolárová, Jaromíra                           ZK 3707 

Naděje má hluboké dno 

(2 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Marie Marešová. 

Příběh prosté ženy, která v nemocnici vzpomíná na své mládí 

a hodnotí celý svůj život.  

 

Co vlastně ti nevidomí dělají?                ZK 3708 

próza a poezie nevidomých autorů 



197 
 

(5 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Táňa Fischerová. 

Ukázky z básnické i prozaické tvorby deseti nevidomých autorů.  

 

 

S bílou holí : příběhy nevidomých          ZK 3709 

(5 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová, Jiří Zavřel. 

Příběhy nevidomých.  

 

 

Šťastné a veselé...                            ZK 3710 

Michal Viewegh, Petr Šabach, Martin Šmaus, Irena 

Obermannová, Iva Pekárková, Jan Balabán, Eva Hauserová, 

Jaroslav Rudiš, Daniela Fischerová. 

(3 hod., 22 min.) - MP3. 

Soubor povídek současných českých autorů spojuje společné téma 

Vánoc.  

 

Jirotka, Zdeněk                                 ZK 3712 

Saturnin 

(6 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Oldřich Vízner. 

Humoristický román o podivuhodných dobrodružstvích, vyvolaných 

rozmarným sluhou Saturninem.  

 

Nepil, František                                ZK 3717 

Srpen s bejbinkou 

(3 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš. 

Humorné vyprávění o rodinném cestování se starou Pragovkou po 

Rakousku a Jugoslávii v 60. letech 20. století v jedinečném podání 

Františka Nepila.  
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Hašek, Jaroslav                                ZK 3723 

Veselé povídky 

(4 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec. 

Výbor z povídkové tvorby seznamuje čtenáře s drobnějšími prózami, 

situovanými do nejrůznějších míst Čech, Moravy, Slovenska  

i dalších zemí Rakouska-Uherska.  

 

Glaserová, Světlana                         ZK 3727 

Rusanda na větvi 

(3 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Humorně citlivé i sebeironické, autobiografické vyprávění od 

autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a Prahou.  

 

Karez, Milada                                   ZK 3729 

Pohádky: na motivy deníkových zápisků Leonardo da Vinci 

(1 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Gabriela Filippi, Michal Malátný 

Malebné pohádky prolnuté s přírodou, mají zvláštní kouzlo 

a otevírají dětem touhu začít objevovat svět v sobě i kolem nás. 

 

Kozubíková, Emilie                          ZK 3730 

Pán Bůh války nevymyslel, a ani jejich důsledky 

(5 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová. 

Ve své knize nám autorka, prostřednictvím vlastních vzpomínek  

a rodinné korespondence, přibližuje život na Těšínsku v druhé 

polovině devatenáctého století a v první polovině století dvacátého. 

 

Dudek, Oldřich                                 ZK 3734/1-2       

Záletný ďábel a jiné radosti 
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(13 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Soubor krátkých lechtivých humoristických povídek na téma láska, 

manželské i mimomanželské vztahy a život vůbec.  

 

Kosatík, Pavel                                   ZK 3738 

Emil Běžec 

(4 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Ivan Trojan. 

První ucelený životopis legendárního běžce Emila Zátopka, 

doplněný dokumentárními nahrávkami.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 3745 

Karel IV. : císař a císařovna 

(11 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Druhá část historického románu o českém králi a římském císaři 

Karlu IV., který je psán jako fiktivní deník tohoto významného 

panovníka.  

 

Petiška, Eduard                                ZK 3755 

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie 

(4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský 

Kniha seznamuje čtenáře s prastarými mýty o vzniku Země, božstev 

a lidského pokolení. 

 

Lustig, Arnošt                                   ZK 3762 

Tanga z Hamburku: židovská trilogie III. 

(11 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

Závěrečná část volného cyklu Židovská trilogie je příběhem krátké 

lásky mladíka a prostitutky ve vězení terezínského ghetta. 



200 
 

Šabach, Petr                                     ZK 3763 

Už tě nemiluju 

(3 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Navrátil Bořivoj 

Soubor psychologických povídek současných českých autorů 

(Šabach, Petr - Pekárková, Iva - Urban, Miloš - Fischerová, Daniela - 

Klíma, Ivan - Bratršovská, Zdena - Hrdlička, František - Berková, 

Alexandra - Rudčenková, Kateřina - Kantůrková, Eva), s milostnou 

zápletkou. 

 

Z literární tvorby zrakově postižených       ZK 3764  
(2 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Gabriela Vránová, Ondřej Kepka 

Sborník příspěvků oceněných v soutěži k 80. výročí časopisu pro 

nevidomé ZORA. 

 

Kolowrat, Ernest                              ZK 3765  

Zpovědi nevědomého hříšníka - III. díl trilogie  

(10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Poslední část trilogie je napsaná se stejným odstupem a reportážní 

objektivností, s jakou autor líčil své velmi světské zkušenosti, ať už 

to bylo všelijaké požitkářství, nebo lehce odlišné chování. 

 

Kopecký, Miloš                                 ZK 3767 

Hein, Milan  

Co za to stálo... 

(3 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič 

Rozhovor s českým hercem. 
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Körner, Vladimír                               ZK 3768 

Post bellum 1866: dvě variace na prohranou válku 

(7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda 

Dvojice historických novel sleduje průběh dvou bitev prusko-

rakouské války v roce 1866. 

 

Körner, Vladimír                                ZK 3769 

Zánik samoty Berhof 

(4 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák 

Baladická románová novela inspirovaná dramatickými událostmi 

z českého pohraničí těsně po skončení 2. světové války v roce 1945. 

 

Kořínková, Lenka                              ZK 3772 

Dieta? Já vím 

(3 hod., 57 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková 

Po dobách experimentování, pokusů a omylů autorka pro sebe 

vypracovala zvláštní postup, dietu, kterou nám v této knize 

předkládá. 

 

Kořínková, Lenka                             ZK 3773 

Dieta pro vášnivé megajedlíky, aneb, To nejlepší ze To 

nejlepší ze S.P.L.K 

(11 hod., 15 min.) - MP3  -- Čte Zdeňka Černá 

Další kniha Lenky Kořínkové zabývající se dělenou stravou 

a správnou kombinací potravin. 
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Kořínková, Lenka                             ZK 3774 

Dieta?: vím ještě víc 

(6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

Po velkém úspěchu první knihy "Dieta? Já vím", vychází druhá, kde 

najdeme spoustu konkrétních receptů a kuchařských návodů. 

 

 

Kořínková, Lenka                             ZK 3775 

Dieta? Všechno se vším souvisí 

(5 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

V pořadí již třetí kniha diet známé české herečky a zpěvačky. 

Tentokrát nejen o tom, jak se lépe starat o své tělo, ale také o svou 

duši. Jak být hezčí nejen vnějškově, ale i vnitřně. 

 

 

Kořínková, Lenka                             ZK 3776 

Kuchařka? Já vím 

(14 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

Čtvrtá kuchařská kniha známé herečky s mnoha recepty, 

popsanými více do detailu. 

 

 

Kosatík, Pavel                                   ZK 3777 

Osm žen z Hradu 

(17 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová 

V deseti kapitolách této knihy vypráví autor životní příběhy 

manželek všech československých prezidentů: osmi, které stály po 

boku svých mužů v prezidentské funkci, a dvou, které se jejich 

nástupu do prezidentského úřadu nedožily.  
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Koukolík, František                           ZK 3781 

Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti 

a uchvácené moci 

(10 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková 

Studie usiluje o vymezení hranice mezi normálním a patologickým 

lidstvím, projevujícím se jako nejrůznější formy deprivace (poruchy 

osobnosti, chování). Nahrávka převzata z fondu studijní literatury. 

 

Kovaříková, Blanka                          ZK 3782 

Herecké romance : důvěrná setkání s českými herci a jejich 

láskami 

(8 hod., 32 min.) - MP3  -- Čte Jiří Zavřel 

Nostalgické vzpomínky na různé herecké osobnosti.  

 

Kovtu, Jiří                                          ZK 3783/1-2 

Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera 

(28 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

"Česká balada z přelomu 19. a 20. století". Balada o základní 

hodnotě každého lidského života, která trvá, pokud ji člověk svým 

jednáním neodmítne. 

 

Kožík, František                               ZK 3784/1-2 

Na křídle větrného mlýna: životní příběh malířky Zdenky 

Braunerové a lidí kolem ní 

(18 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Román o životních osudech malířky Zdenky Braunerové. 
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Rywiková, Nela                                ZK 3785 

Dům číslo 6 

(9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka - České povídky. 

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3789 

Intimní historie: od antiky po baroko 

(10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

Autor zábavnou formou poučí čtenáře, jak se žilo a pečovalo o tělo 

od starověku po novověk. Kniha také sleduje, jak se přirozené 

lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil 

ostych a stud. 

 

Nové povídky o mužích                   ZK 3790 
Michal Viewegh, Petr Šabach, Milan Lasica, Emil Hakl, Marek 

Epstein, Marek Šindelka, Jaroslav Rudiš, Josef Moník, Boris Dočekal 

(3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp 

Devět povídek, věnovaných mužům a jejich pohledu na svět. 

 

 

Minařík, Květoslav                            ZK 3791 

Tajemství Tibetu. I, Sedm tibetských textů: psychologická, 

mravní a mystická studie s použitím knihy Tibetská jóga 

a tajná učení od W. Y. Evans-Wentze          

(21 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová 

Psychologická, mravní a mystická studie. Nahrávka převzata 

z fondu studijní literatury. 
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Minařík, Květoslav                            ZK 3792 

Tajemství Tibetu. II, Tibetská kniha mrtvých: (Bardo thödol): 

psychologická, mravní a mystická studie s použitím knihy 

Tibetská kniha mrtvých od W. Y. Evans-Wentze 

(13 hod., 35 min.) - MP3  

Psychologická, mravní a mystická studie s použitím knihy Tibetská 

kniha mrtvých od W.Y. Evans-Wentze. Nahrávka převzata z fondu 

studijní literatury. 

 

Janča, Jiří                                           ZK 3793 

Praktická homeopatie: cesta ke zdraví: rádce pro celou 

rodinu 

(7 hod., 44 min.) - MP3 - Čte Hana Polívková 

Kniha seznamuje s homeopatickými prostředky a přináší rady, jak 

pomoci sobě a svým blízkým s použitím alternativní medicíny. 

 

Vičar, Michal                                     ZK 3798/1-2  

Embéčkem kolem světa 

(13 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek 

Vyprávění o sedmiměsíční dobrodružné cestě dvou studentů napříč 

čtyřmi kontinenty postarším vozem Škoda 1000 MB, přes Evropu, 

Asii, do USA, Mexika, Střední a Jižní Ameriky. Navštívili dvacet dva 

zemí. 

 

Janča, Jiří                                           ZK 3800 

Stopové prvky a kovy života v přírodě: skryté léčivé síly 

v našem okolí 

(7 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová 
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Kniha, která popisuje novou metodu prevence a léčby, je 

přirozeným pokračováním vydaných publikací o alternativní 

medicíně. 

 

Dámská jízda                                   ZK 3804 

Petra Soukupová, Irena Dousková, Hana Lasicová, Irena 

Hejdová, Eva Hauserová, Bianca Bellová, Dora Čechova, 

Markéta Pilátová 

(3 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková 

Dámská jízda v různých podobách je tématem osmi povídek. 

 

 

Kratochvíl, Stanislav                        ZK 3805 

Jak žít s neurózou 

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

Publikace shrnuje nejnovější poznatky o neuróze a přináší rady 

a pokyny, jak se tohoto onemocnění zbavit a jak mu předcházet. 

 

Kraus, Ivan                                        ZK 3806 

Prosím tě, neblázni 

(4 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Plachý 

Série humorných povídek o všedních událostech autorova 

rodinného života. 

 

Kraus, Ivan                                        ZK 3807 

To na tobě doschne 

(3 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva 

Knížka humorných povídek, v nichž se autor vrací do svého dětství. 
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Kraus, Ivan                                        ZK 3808 

Výhodné nabídky, aneb, Život na západě 

(4 hod.,38 min.) - MP3 -- Čte Petr Rychlý 

Sbírka humoristických povídek, v nichž autor vylíčil s jemnou ironií 

každodenní život za naší západní hranicí. 

 

Kraus, Jindřich                                  ZK 3809 

Kraťasy 

(6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

130 neobyčejných příběhů ze života lidí z různých míst naší země. 

Někdy je v jejich tvorbě znát odraz koloritu místa, kde žijí oni nebo 

hrdinové jejich příběhů. 

 

Kriseová, Eda                                    ZK 3810 

Arboretum: povídky z let 1980-88 

(7 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková 

Sbírka psychologických povídek, v nichž se autorka pokouší 

proniknout do skrytých zákonitostí lidských vztahů a přiblížit se tak 

k odhalení smyslu lidské existence. 

 

Schmiedt, Jiří                                    ZK 3812 

Slunce zapadá jak nebesa krásných křídel 

(2 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

Vzpomínky českého herce, horského vůdce a divadelního režiséra, 

psané s velkou dávkou humoru a sebeironické nadsázky. 

 

Fučíková, Renáta                             ZK 3813 

Hus a Chelčický: příběh jejich doby 
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(1 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová 

Období husitství je podáno formou příběhu, ve kterém se nám 

autorka snaží přiblížit myšlení středověkého člověka. Vyprávění je 

a podáno srozumitelným jazykem, což ocení především větší děti 

mládež. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3815/1-3  

Husitská epopej. IV, 1438-1449 - za časů bezvládí 

(28 hod., 26 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík 

Čtvrtý díl sedmidílné historické ságy začíná smrtí císaře Zikmunda. 

Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský, který záhy umírá. 

V zemi se rozhoří válka mezi domácí šlechtou podporovanou městy. 

 

Flutka, Jiří                                          ZK 3816 

Kluci z Huťského popeliště: historická vzpomínka na 

klukovské války mezi Hutěmi a Spořilovem a nejen o nich 

(2 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp 

Autobiografické vzpomínky na dětství prožité na tehdejším 

předměstí Prahy. 

 

Kriseová, Eda                                    ZK 3817 

Klíční kůstka netopýra (obsahuje: Městečko -- Soused -- 

Pohřeb kočárového kočího -- Sluneční hodiny -- Klíční kústka 

netopýra – Rekreantka) 

(8 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Soubor šesti psychologicky laděných povídek obsahuje prózy, které 

jsou svědectvím o degeneraci mnoha lidí za normalizačního režimu 

v 70. a 80. letech 20. století. 
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Kriseová, Eda                                    ZK 3818 

Křížová cesta kočárového kočího 

(5 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna 

Působivá výpověď o osudech generace venkovanů, kteří prožili obě 

světové války, ale nevyrovnali se s rozrušením životního stylu  

a s odtržením od půdy. 

 

Krleža, Miroslav                               ZK 3819 

Na pokraji rozumu 

(11 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech 

Autor postavil na pranýř lidskou hloupost a prohnilost měšťácké 

morálky vylíčením případu muže, jenž se odvážil říci pravdu svému 

zaměstnavateli, bohatému továrníkovi a všemocnému veřejnému 

činiteli. 

 

Kroc, Vladimír                                   ZK 3820 

Jižním křížem krážem, aneb, Austrálie a Nový Zéland 

v Zápisníku zahraničních zpravodajů 

(10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel 

Kniha reportáží z dlouhodobého pobytu moderátora Českého 

rozhlasu v Austrálii a na Novém Zélandu. 

 

 

Olbracht, Ivan                                   ZK 3821/1-2 

Ze staré paměti a moudrosti 

(15 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová 

Kniha obsahuje Biblické příběhy, Ze starých letopisů a O mudrci 

Bidpajovi a jeho zvířátkách. 
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Hagen, Lou Fanánek                        ZK 3822 

Tak to bylo, tak to je... 

(8 hod., 51 min.) - MP3  -- Čte David Matásek 

Lou Fanánek Hágen, lídr skupiny Tři sestry, vzpomíná na svoji 

životní pouť s cílem přiblížit mladým lidem atmosféru osmdesátých 

let 20. století. Nahrávka obsahuje i titul "Járo, kakao!" 

 

Drda, Jan                                           ZK 3823 

Zapomenutý čert a další pohádky (obsahuje: Mé tety jsou víly 

-- Nejčernější les -- Princezna na vdávání) 

(4 hod., 5 min.) - MP3 -- Účinkují: Josef Kemr, Jiří Adamíra, Jiřina 

Šejbalová 

Nejkrásnější nedělní pohádky Českého rozhlasu. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3824  

Letopisy královské komory VII. Osmanský tábor 

(8 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 

V sedmém pokračování historicko-detektivních Letopisů královské 

komory se pán z Dobronína vydává na nebezpečnou cestu do Uher 

ovládaných Osmany. 

 

Petiška, Eduard                                ZK 3828 

Příběhy starého Izraele 

(4 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský 

Čtrnáct příběhů ze starého Izraele ukazuje starozákonní židovský 

výklad dějin od stvoření světa přes vyvedení izraelitů z Egypta 

a stavbu Jeruzaléma až po babylonské zajetí Židů. 
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Stingl, Miloslav                                 ZK 3831 

Sex v pěti dílech světa, aneb, Cestopis časem a prostorem 

tělesné lásky 

(3 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop 

Vyprávění o milostném životě a sexuálních praktikách různých 

kmenů a národů celého světa. 

 

Machek, Bohuslav                           ZK 3843 

Dolejší, Marie    

Dravec Mattoni 

(8 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek. 

Vyprávění o osudech muže, který svým jménem proslavil minerální 

vodu z Čech. 

 

Kohout, Pavel                                   ZK 3845 

Ďáblův slovník ekonomie a financí 

(5 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Pavel Kohout, Jan Přeučil, Petr 

Kamberský. 

Originální a vtipné povídání si o nejrůznějších termínech ze světa 

ekonomiky a financí. 

 

Krulišová, Jarmila                            ZK 3850 

Andante: životní příběh skladatele Vojtěcha Jírovce 

(8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

Životní příběh Vojtěcha Jírovce - hudebního skladatele a kapelníka, 

žijícího na přelomu 18. a 19. století. 
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Krumbachová, Ester                        ZK 3851 

První knížka Ester 

(6 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká 

Vtipná a pozoruhodná knížka zahrnuje "neúmyslně zapomenuté, 

úmyslně neodeslané dopisy, smíchané s černými pohádkami". 

 

Krůta, Jan                                         ZK 3852 

Nesmrtelná teta 

(2 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová 

Převyprávění slavné pohádky K. J. Erbena "Rozum a štěstí". 

 

Křivohlavý, Jaro                                ZK 3853  

Bolest její diagnostika a psychoterapie 

(5 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jana Zvolánková 

Učební texty pracovníků zdravotních středisek. Nahrávka převzata 

z fondu studijní literatury. 

 

Kšajtová, Marie                                ZK 3854  

Ze života rodiny Horáčkovy 

(2 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá 

Příběh Aničky z 1. třídy a jejích rodičů, kteří se kouzlem změnili na 

výšku půl špagety. 

 

Kubátová, Marie                              ZK 3855  

Jak Krakonoš vytrestal Trautenberka 
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(50 min.) - MP3 – Hrají: Libuše Havelková (vypravěčka), Radoslav 

Brzobohatý (Krakonoš), Josef Větrovec (Trautenberk), Lubomír 

Lipský (Hajnej), Hana Maciuchová (Anče), Jaroslav Satoranský 

(Kuba), Jiří Bruder (Zaječí pantáta), Jana Boušková, Mirka 

Svobodová, Magdalena Koťová (zajíci a polní strašáci) 

Pohádka o Krakonošovi, pánu a hospodáři Krkonošských hor. 

 

Kubátová, Marie                               ZK 3856   

Jak se dal Trautenberk na čáry máry 

(1 hod., 10 min.) - MP3 – Hrají: Štěpánka Haničincová (babička 

vypravěčka); Radoslav Brzobohatý (Krakonoš); Josef Větrovec 

(Trautenberk); Hana Maciuchová (Anče, děvečka); Jaroslav 

Satoranský (Kuba, čeledín); Lubomír Lipský (hajný na 

trautenberském panství); Jiří Bruder (Vurclvincl; kořínkář); Jan 

Přeučil (chramostejl); Alena Vránová (ježibaba z Černé hůry) 

Krakonošské pohádky. 

 

Kubešová, Blanka                            ZK 3858 

Vltavěnka: příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů: 

ze vzpomínek Julia Fediova (fiktivní román) 

(9 hod., 18 min.) - MP3  

Baladická románová fikce - životní příběh ženy, která jako 

dobrovolný vyvrženec společnosti strávila celý život v poloprázdné 

chatce ve ždáňské rekreační oblasti. 

 

Kubín, Josef Štefan                          ZK 3859  

Pohádek jako kvítí: ze svého Zlatodolu vybral Josef Štefan 

Kubín 
(5 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Magda Weigertová 
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Kniha originálních pohádek svérázného vypravěče, které si 

s potěšením přečtou i dospělí čtenáři. 

 

Kubka, František                              ZK 3860/1-3 

Romance o Ječmínkovi 

(34 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Zdeňka Černá 

Románová freska přibližuje osudy mladého moravského rytíře Jiříka 

z Chropyně, který se vlivem náboženských a politických událostí 

v 17. století dostává do dramatického dobrodružství třicetileté 

války. 

 

Kulíček, Vladimír                              ZK 3862 

I to se může stát, aneb, Nevážně o vážném 

(8 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kulíček 

Výběr satirických povídek z připravované knihy. 

 

Kundera, Milan                                  ZK 3863 

Nesmrtelnost 

(13 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar 

Mnohovrstevný románový esej o člověku a čase. 

 

Kundera, Milan                                 ZK 3864  

Nesnesitelná lehkost bytí 

(9 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná 

Filozofický román je příběhem českého emigranta, který po roce 

1968 odešel ze země a později se zcela impulzivně v době 

normalizace vrátil. 
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Kuťák, Jaroslav                                 ZK 3865 

Smrt pod sedmým grýnem 

(10 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha 

Soukromý detektiv Karel Schwarz vyšetřuje nález těla mrtvého 

chlapce, který se ztratil ze skautského tábora v období sovětské 

okupace Československa. 

 

Kytlicová, Pavla                                ZK 3866 

Rodiče a děti 

(10 hod., 34 min.) - MP3  

Četba na pokračování. Soubor povídek z prostředí české menšiny ve 

Vídni.  

 

Lada, Josef                                        ZK 3867   

Bubáci a hastrmani 

(4 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš 

Pohádky o vodnících a strašidlech. 

 

Lada, Josef                                        ZK 3868   

Mikeš (obsahuje: Díl 1. O Mikešovi. Do světa -- Díl 2. Cirkus Mikeš  

a Kludský. Zlatý domov) 

(11 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna 

Veselé příhody mluvícího kocourka a jeho kamarádů z malé české 

vesničky. 
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Lada, Josef                                       ZK 3869   

Nezbedné pohádky 

(5 hod., 8 min.) - MP3  -- Čte Zdeňka Černá 

Národní pohádky obrácené naruby. 

 

Lagus, Karel                                     ZK 3872 

Polák, Josef  

Město za mřížemi 

(20 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

První souborný, důkladný dokument o proslulém Terezínu, jehož 

branami prošly za okupace tisíce příslušníků mnoha národů. 

 

Landovský, Pavel                             ZK 3874 

Hvížďala, Karel 

Soukromá vzpoura: rozhovor s Karlem Hvížďalou 

(6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Neděla Milan 

Vzpomínky známého českého herce, zpracované formou rozhovorů 

s redaktorem Karlem Hvížďalou. 

 

Langer, František                            ZK 3875 

Z malířských povídek. 1 - Vzpomínka na Váchala 

(30 min.) - MP3 -- Čtou Miloš Hlavica, Vladimír Brabec 

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy 

o smyslu a poslání umělecké tvorby.  
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Langer, František                             ZK 3876 

Z malířských povídek. 2. Vnitřní zrak 

(59 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, Ivan Trojan 

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy  

o smyslu a poslání umělecké tvorby. 

 

Langer, František                             ZK 3877 

Z malířských povídek. 3, Gaskoněc 

(55 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Miloš Hlavica, Miroslav Středa 

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy 

o smyslu a poslání umělecké tvorby. 

 

Langer, František                             ZK 3878 

Z malířských povídek. 4, Muzeum tety Laury 

(59 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, Miroslav Středa 

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy 

o smyslu a poslání umělecké tvorby. 

 

Langer, František                             ZK 3879 

Devět bran: Chasidů tajemství 

(10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte František Cimbalík 

Úsměvný soubor příběhů a legend ze života Chasidů z východní 

Haliče.  

 

Votýpka, Vladimír                            ZK 3887 

Křižovatky české aristokracie 

(8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 
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Kniha, volně navazuje na autorovu úspěšnou "šlechtickou trilogii", 

vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se od 

roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti, nebo se 

sem pravidelně vracejí. 

 

Procházková, Zdenka                     ZK 3888  

Na jevišti mezi Prahou a Vídní 

(5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Vzpomínky české herečky Zdenky Procházkové, která působila na 

předních divadelních scénách doma i v zahraničí. Často byla 

obsazována do filmů a televizních seriálů. 

 

Pekárková, Iva                                 ZK 3889 

Sloni v soumraku 

(5 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková. 

Vtipný a zároveň trochu smutný příběh o vzniku a ztroskotání 

netradičního manželského svazku stárnoucí Angličanky 

a pětadvacetiletého Senegalce. 

 

Šrut, Pavel                                        ZK 3892   

Veliký tůdle 

(37 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká. 

Hravé básničky plné fantazie a slovního humoru o různých lidech, 

divech, zvířatech a Řecku. 

 

Bednářová, Veronika                       ZK 3895 

Má americká krása 
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(7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Barbora Hrzánová. 

Unikátní soubor povídek a reportáží české novinářky přináší 

neotřelé pohledy na Spojené státy z prvních let 21. století. Autorka 

sleduje běžný život ve velkých městech, všímá si maličkostí 

i známých fenoménů Ameriky. Několik reportáží je věnováno 

příběhu zkázy newyorských Dvojčat. 

 

 

Hummelová, Kristina                       ZK 3897   

Nelinka a strom zázraků: audiokniha o létání a splněných 

přáních 

(2 hod., 16 min.) - MP3 -- Čtou Tereza Bebarová, Radek Pokorný. 

Dobrodružný příběh šestileté Nelinky a jejího plyšového zajíce Zajdy 

o létání a splněných přáních, doplněný o hudbu La školy - hudební  

školy pro děti. 

 

Burian, Jan                                        ZK 3898 

Kocouří pohled: a jiná vyprávění z tohoto světa 

(6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jan Burian 

Kniha fejetonů českého spisovatele, písničkáře a cestovatele 

o kultuře, cestování a životě vůbec, se všemi jeho radostmi  

i absurditami. 

 

Pinknerová, Hana                             ZK 3899 

Co Bůh šeptá maminkám 

(5 hod., 1 min.) - MP3 - Čte Hana Pinknerová. 

Vtipné a moudré úvahy o mateřství a rodině, založené na 

křesťanské víře. 
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Baum, Oskar                                     ZK 3903 

Das Leben im Dunkeln 

(11 hod., 45 min.) - MP3 -- Načetla Van Swaaij Emmy. 

Autobiografický román ze židovského internátního zařízení "Hohe 

Warte" pro nevidomé děti a mládež, ve kterém panoval 

nesnesitelný systém výchovy. Autor byl český německy píšící 

spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby židovského 

původu. 

 

Lederer, Jiří                                       ZK 3906 

Jan Palach : zpráva o životě, činu a smrti českého studenta 

(6 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

Český novinář a spisovatel se pokusil shromáždit veškeré dostupné 

informace o činu, který vzrušil milióny lidí a který se stal morálním 

apelem na národ, upadající do letargie po vpádu sovětských vojsk. 

 

Legátová, Květa                               ZK 3909 

Jozova Hanule 

(4 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Věra Galatíková 

Baladický příběh z moravsko-slovenského pomezí se odehrává za 2. 

světové války a vypráví osudový příběh mladé lékařky, skrývající se 

zde před nacisty. 

 

Legátová, Květa                                ZK 3910 

Želary 

(13 hod.) - MP3  -- Čte Věra Galatíková 

Cyklus osmi povídek, kde námětem jsou osudy lidí ze zapadlé 

beskydské vesnice Želary v době první republiky. 
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Soukupová, Petra                             ZK 3929 

Pod sněhem 

(12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Malá tajemství o rodinných, partnerských i sourozeneckých 

vztazích, odhalená během cesty tří sester na rodinnou oslavu. 

 

Kučík, Vladislav                                ZK 3930 

Barvy slečny Toyen 

(8 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Poeticky laděná fikce inspirovaná životem Marie Čermínové, 

významné české malířky, která byla pod jménem Toyen symbolem 

české umělecké avantgardy počátku dvacátého století, třebaže 

většinu svého života strávila ve Francii. 

  

Žáček, Jiří                                         ZK 3933    

Čertovská pohádka  

(1 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jan Přeučil, Eva Hrušková. 

Pohádka o tom, jak Kašpárek s Honzou vysvobodili z pekla 

princeznu. 

 

 

Fischerová, Daniela                         ZK 3934  

Pohoršovna 

(2 hod., 56 min.) - MP3  -- Načteno v rámci projektu "Děti čtou 

nevidomým dětem". -- Čtou děti libereckých škol.  

Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro 

malá strašidýlka, která mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho 

strašit. 
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Vondruška, Vlastimil                        ZK 3938  

Letopisy královské komory IX. Mrtvý posel 

(7 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

Devátý díl série historických detektivních románů, ve kterých zločiny 

vyšetřuje královský písař Jiří Adam z Dobronína. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3939 

Letopisy královské koruny VI. Otrávený pohár, Smrt 

mučednice 

(11 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Dva detektivní případy z doby vlády Františka I. Habsburského, ve 

kterých hlavní roli hraje písař královské komory Jiří Adam 

z Dobronína. 

 

Körnerová, Hana Marie                    ZK 3943 

Heřmánkové údolí 

MP3. -- Čte Simona Postlerová. 

Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než 

jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, 

ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela. 

 

Tomeš, Pavel              ZK 3954 

Tohle si poslechni  

(1 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Pavel Tomeš. 

Výběr z fejetonů publicisty, reklamního textaře a stand-up komika 

Pavla Tomeše. 
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Niedl, František             ZK 3957 

Čtvrtý králův pes: historický román z doby Václava IV.  

(15 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Dušan Sitek. 

Historický román z přelomu 14. a 15. století vypráví o životě 

v českých zemích za vlády krále Václava IV.  

 

Maršálek, Jiří                   ZK 3958 

S "padesátkou" na krku 

(3 hod., 43 min.) - MP3 - Čte Borek Kapitančik. 

Humorné příběhy o lidech nejen kolem padesátky. 

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 3959 

César se vrací 

(4 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Borek Kapitančik. 

Volné pokračování veselých příběhů vodícího psa Césara. 

 

Drijverová, Martina            ZK 3961 

České pověsti pro malé děti  

(1 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Arnošt Goldflam.  

Dvacet nejznámějších českých pověstí, převyprávěných pro mladší 

školáky.  
 

Kundera, Rudolf       ZK 3965 

Rendez-vous s Rudolfem Kunderou: (a jeho přáteli: Alfonsem 

Muchou, Bohuslavem Martinů, Jiřím Muchou, Rudolfem 

Firkušným, Rafaelem Kubelíkem...) 

(4 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš. 



224 
 

Životopisné vzpomínky malíře a jeho barvité vyprávění o společnosti 

spisovatelů, hudebníků a umělců v předválečné Paříži.  

 

Drijverová, Martina                           ZK 3969 

Příšerní nezbedníci 

(1 hod.,18 min.) - MP3 -- Čtou David Prachař, Linda Rybová 

Příběhy o zlobivých chlapečcích. Poslechněte si o tom, že zlobit se 

opravdu nevyplácí. 

 

Peroutková, Ivana       ZK 3970 

Anička ve městě  

(2 hod., 36 min.) - MP3 -  Čte Martha Issová. 

Druhačka Anička se po roce vrací s rodiči do Prahy, kde ji čeká 

spousta změn a nových zážitků. 

 

Škápíková, Jitka             ZK 3971 

Po kom se jmenují 

(4 hod., 48 min.) - MP3 - Účinkují Jitka Škápíková, Daniel Moravec, 

Jan Herget. 

Kde se vzala slova silueta, nikotin, sendvič nebo kampelička? 

Skrývají se za nimi fascinující příběhy lidí, kteří vstoupili do dějin, 

aniž by si to sami často přáli. Vydejte se na neotřelé toulky historií 

a  hledejte skryté souvislosti slov a humorných i tragických událostí 

v životech historických osobností.  
 

Rak, Jiří          ZK 3976 

Bývali Čechové... : české historické mýty a stereotypy 

(7 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová. 
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Kořeny a funkce českého historického mýtu, který vychází 

z obrozeneckého modelu národních dějin.  

 

Pekárková, Iva        ZK 3980 

Pečená zebra  

(11 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková. 

V dalším ze svých románů se česká autorka žijící v Anglii zevrubně 

zabývá svým charakteristickým tématem - milostným i jiným 

soužitím mezi nositeli tmavé a světlé barvy kůže, a to v podobě 

mozaiky příběhů, založených částečně na skutečnosti.  

 

Formánek, Josef       ZK 3982 

Úsměvy smutných mužů: zápisky z léčebny 

(3 hod., 26 min.) – MP3 - Čte Filip Švarc. 

Beletristickou formou pojaté zápisky českého prozaika  

a cestovatele zachycují autorovy dojmy a prožitky z jeho pobytu 

v protialkoholní léčebně.  

 

 

Neumann, Miroslav      ZK 3983 

Ocelová past  

(9 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Filip Čáp. 

Dramatický příběh českého emigranta, který se plaví v podpalubí 

lodi vezoucí kysličník uranu. Během plavby se stává nežádoucím 

svědkem únosu a zavlečení lodi do JAR a jako štvanec prchá 

africkými státy. 
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Jůzlová, Věra        ZK 3995  

Práce u klavíru  

(6 hod., 8 min.) - MP3 - Čte Hana Polívková. 

Studie se zabývá řízením a kontrolou pohybů, hudebním myšlením 

a sluchovou představivostí ve výuce klavírní hry.  

 

Janča, Jiří                                          ZK 3996 

Reflexní terapie proti rakovině 

(2 hod.) - MP3 - Čte Ludmila Primusová. 

* alternativní medicína * reflexní terapie * přírodní léčitelství 

* rakovina  

 

Malý, Radek        ZK 3997 

Příhody matky Přírody  

(1 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová. 

Pohádkové příběhy odpoví na sedm všetečných otázek, tak 

například: proč stromy nemluví, jak přišli bobři ke svému placatému 

ocasu.  

 

Maléřová, Zuzana       ZK 3998 

Psáno v kóji  

(3 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková. 

Novinářka Zuzana Maléřová spolu s herci Jiřím Lábusem  

a Oldřichem Kaiserem sepsala vzpomínky na recesní akce, které 

společně podnikali v osmdesátých letech 20. století a jež je možné 

považovat za specifický druh pouličního divadla. Kniha obsahuje 

fotografickou přílohu a úryvky dramatických textů.  
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Marek, Jiří         ZK 3999 
Můj strýc Odysseus 

(6 hod., 9 min.) - MP3 -- Účinkují Václav Postránecký, Jaroslav Plesl, 

Jiří Lábus. 

Románová satira na klady i zápory měšťáckého života v době na 

počátku 20. století až do nástupu fašismu a okupace 

Československa. 

 

Boček, Evžen                                    ZK 4001 

Aristokratka ve varu 

(5 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Veronika Kubařová. 

Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Macek, Petr                                      ZK 4002 

Sherlock Holmes: Hitlerův posel smrti 

(7 hod., 28 min.) - MP3 - Účinkují Jan Přeučil, Jiřina Bohdalová, 

Vladimír Brabec. 

Nejslavnější literární detektiv se ve variaci českého autora vloží do 

špionážních her nacistického Německa.  

 

Třeštíková, Radka                            ZK 4003 

Bábovky 

(8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková, Jana Plodková. 

Psychologický román v sobě spojuje vzájemně se prolínající příběhy 

dvanácti žen. Každá z nich žije svůj vlastní život, a přesto více či 

méně vstupuje do života ostatních žen.  



228 
 

Petříčková, Renata                          ZK 4004 

Hejkalov - Pro děti.  

(1 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Josef Somr. 

Pohádková knížka o vědecko-objevitelské cestě profesora Hejhuly 

do záhadného kraje, kde lišky dávají dobrou noc.  

 

Doležalová, Marie                             ZK 4005 

Kafe @ cigárko 

(6 hod., 32 min.) - MP3. 

Vtipné příběhy z hereckého prostředí. Herečka, Marie Doležalová, za 

své blogové zápisky získala v roce 2015 literární ocenění Magnesia 

Litera a zvítězila s v anketě Křišťálová lupa v kategorii One(wo)man 

show.  

 

Vebrová, Sandra,                              ZK 4007 

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy 

(5 hod., 18 min.) - MP3 – Čte Václav Vydra. 

Pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi 

a vyvádí tam jednu rošťárnu za druhou. 

 

Rywiková, Nela                                 ZK 4008 

Dům číslo 6 

(9 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Martin Zahálka.  

Románová prvotina s detektivní zápletkou líčí osudy obyvatel 

chátrajícího domu, postaveného uprostřed rozpadajícího se 

průmyslového komplexu Vítkovických železáren.  

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0239623%5E%22&qt=zf&disp=Vebrov%C3%A1%2C%20Sandra%2C
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Prokop, Josef Bernard                     ZK 4010 

Karel IV.: císař a synové  

(10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák. 

Třetí část fiktivního historického románového deníku o českém králi 

a římském císaři Karlu IV. přináší události z posledních deseti let 

jeho života, tedy léta 1368 - 1378.  

 

Mašková, Miroslava                         ZK 4014 

Usínání s anděly: 24 relaxačních pohádek 

(3 hod., 18 min.) - MP3. 

Obsahuje 24 pohádkových příběhů z láskyplného života andělů. 

Hudebně relaxační projekt psycholožky a léčitelky PhDr. Miroslavy 

Maškové je určen pro děti. 

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 4016 

Humorné příběhy 2: když človíček blázní 

(4 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

17 humorných příběhů, které na sebe mnohdy navazují. První 

příběh je vždy pravdivý a na něho navazuje druhý, jenž vznikl 

v autorově představě. Druhá část knihy je o vojně od začátku až do 

samého konce.  

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 4017 

Šestnáct schůdků, aneb, Příběhy ze sklípku 

(2 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

Humorné vyprávění o pravdivých i smyšlených situacích z prostředí 

vinného sklípku.   
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Anderle, Jiří                                       ZK 4018 

Obrazy v čase: vyprávění příběhů z cyklu Láska za lásku  

(11 hod., 40 min.) - MP3.  

Láska za lásku - rozhlasový cyklus pořadů hudby, příběhů 

a rozjímání, které pro vás ve svém malířském ateliéru připravil Jiří 

Anderle s papouškem Žandou. Na CD jsou kompletní rozhlasové 

pořady bez dodatečných úprav.  

 

Kisch, Egon Erwin                             ZK 4023 

Pasák 

(5 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Vladimír Kudla. 

Jediný autorův román vytěžený z polosvěta pražské Kampy je 

zalidněný prostitutkami, hotelovými pikolíky a jejich láskami, 

zpěvačkami ze šantánů, kuplířkami a pasáky. Hlavní postavou je 

chlapec, počatý na pozadí velkého neštěstí, který se díky 

alimentům bohatého otce ocitne na šikmé ploše.  

 

Orálek, Daniel                                   ZK 4024 

Můj dlouhý běh 

(7 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen. 

Životní příběh úspěšného českého ultramaratonce.  

 

Kopřiva, Štěpán                                ZK 4025/1-2 

Rychlopalba 

(14 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Ludvík Král.  

Kriminální román českého prozaika, scénáristy a autora 

komiksových libret je příběhem policejního příslušníka, který se 

rozhodne vyhovět prosbě bývalého spolužáka a pátrá po jeho 

zmizelé neteři.  



231 
 

Klíma, Josef                                      ZK 4026 

Advokát a jeho Pán  

(3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Josef Klíma. 

Napínavý příběh z české současnosti o prorůstání praktik podsvětí 

do nejvyšších justičních orgánů.  

 

Fabian, Robert                                  ZK 4027 

Mariňáci 1 - Část první. 

(9 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Zdeněk Velen. 

Kultovní sci-fi román, v níž se členové speciální vojenské jednotky 

spolu s vědci-civilisty ocitají v pasti na pouštní planetě na okraji 

galaxie.  

 

Fabian, Robert                                  ZK 4028 

Mariňáci 2 – Část druhá. 

(8 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen. 

Jaderná exploze, guerilová taktika a vesmírné bitvy, to je velkolepé 

završení příběhu vesmírných mariňáků v daleké galaxii. Všichni, kdo 

je tam poslali, věděli, že jejich šance na přežití je nulová. To však 

pro členy vesmírné pěchoty není důvod, aby si to mysleli také.  

 

Landrová, Dagmar                           ZK 4031 

Co říkal můj manžel gynekolog 

(2 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

Soubor krátkých, optimistických povídek o všedních prožitcích 

očima veselé ženy středního věku.  
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Vebrová, Sandra                               ZK 4032 

Ducháčkovic rodina, aneb, Mlžani v nesnázích 

(6 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková -- Pro děti od 9 let. 

Další pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem. Tentokrát pátrají po 

kouzelných Mlhčarovnících a tajemných Mlhupírech.  

 

Drijverová, Martina                           ZK 4037 

Zlobilky - Příběhy o zlobivých holčičkách.  

(59 min.) - MP3 -- Čte Ivana Jirešová. 

 

Fučíková, Renáta                             ZK 4040 

Obrazy ze Starého zákona : další příběhy 

(1 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica. 

Další nesmrtelné příběhy, které se staly součástí tří světových 

náboženství a základem kulturní historie lidstva. 

 

Lustig, Arnošt                                   ZK 4041 

Osudy 

(4 hod., 54 min.) - MP3  

V rozhlasové nahrávce o svém životě vypráví Arnošt Lustig.  

 

Landsman, Dominik                        ZK 4042 

Deníček moderního páru, aneb, Ženy jsou z Venuše a muži 

jsou debil 

(8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čtou Filip Švarc, Jana Pidrmanová. 
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Dominik Landsman (Deníček moderního fotra) a Zuzana 

Hubeňáková (Vstupte bez klepání) spojili své síly a napsali knížku, 

která se vrací do doby, kdy to vše teprve začíná. Humorná knížka je 

plná narážek na klasická partnerská klišé - každý z pohledu svého 

pohlaví.  

 

Boček, Evžen                                    ZK 4043 

Aristokratka na koni  

(5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová.  

Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší 

nezáviděníhodné problémy a rozhodně nemá ustláno na růžích. 

S nevyčerpatelným humorem vše zachycuje ve svém fiktivním 

deníku.  

 

Směja, Fran                                      ZK 4044 

Pletky 

(1 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Pavel Chovanec. 

Výbor zlidovělých veršů, psaných slezskoopavským nářečím 

a zachycujících život slezské vesnice. Verše jsou obohaceny lidovým 

humorem, krajovými úslovími a obraty, lidovými rčeními a výrazy  

a vtipně se vysmívají každé zaostalosti a nešvaru.  

 

Zhoř, Antonín                                    ZK 4045/1-2 

Bety 

(12 hod., 38 min.) - MP3  -- Čtou Dana Černá, Vladimír Kudla. 

Beletristické zpracování nedlouhého úseku mládí Boženy Němcové, 

tří let, které prožila ve Chvalkovicích v rodině obročního Hocha.  
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Neomillnerová, Petra                       ZK 4047 

Sladká jak krev 

(10 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Perla Kotmelová. 

Praha je příjemným místem pro celkem početnou skupinu upírů, 

kteří dodržují tradiční životní styl. Ne všichni jsou ovšem věrni 

upířím zásadám a tak ve městě hrozí vypuknout válka mezi 

umírněnými upíry a těmi druhými.  

 

Žamboch, Miroslav                           ZK 4048 

Koniáš - konec vlka samotáře 

(2 hod., 57 min.) - MP3  -- Čte Pavol Smolárik. 

Epizoda z cyklu příběhů, jejichž společným hrdinou je ostřílený 

zabiják Koniáš, který na cestě životem pomalu stárne a stále častěji 

se potýká s přízraky své dobrodružné osamělé minulosti. 

 

Dvořáková, Zora                               ZK 4051/1-2 

Miroslav Tyrš: prohry a vítězství 

(20 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

 

Hrubeš, Josef                                    ZK 4052/1-2 

Pražské domy vyprávějí... . VI.  

(12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Popis stavební minulosti a současnosti 52 vybraných pražských 

domů.  

 

Praha noir                                         ZK 4055 

čtrnáct povídek předních českých spisovatelů 
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(10 hod., 26 min.) - MP3. -- Čtou Jaromír Dulava, Viktor Dvořák, 

Hana Maciuchová 

Čtrnáct detektivních a tajemných povídek známých českých autorů, 

které spojuje místo děje - Praha.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 4059 

Poslední aristokratka 

(7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová. 

Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

Zbraslavská kronika                         ZK 4060 

rozhlasová četba ze středověkého rukopisu 

Žitavský, Petr 

Otto –  zbraslavský opat. 

(4 hod., 37 min.) - MP3. -- Rozhlasová úprava Milena Steinmasslová. 

-- Čte Jaromír Meduna. 

Rozhlasová četba ze středověkého rukopisu.  

 

Bernardinová, Eva                             ZK 4061  

Kluci, holky a Stodůlky. 1 

(7 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Vyprávění o životě dětí v malé vesnici, jejich zábavách, drobných 

uličnictvích a konfliktech s rodiči a se školou. 

 

Křesťan, Rudolf                                ZK 4064 

Proč nemám pistoli: 100 autorových nejnovějších fejetonů 
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(8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

100 fejetonů, které v letech 2012-2014 napsal významný český 

novinář a publicista.  

 

Nešpor, Karel                                    ZK 4066 

Kudy do pohody: tisíc snadných rad, jak se uklidnit 

(5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop. 

Čtivě napsaná příručka radí, jak dosáhnout vnitřního klidu a životní 

harmonie.  

 

Santarová, Alena                              ZK 4070 

Káťa, Katrin, Katynka -- Pro dívky od 12 let. 

(7 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová. 

Vtipně napsaný příběh čtrnáctileté dívky Káti, citlivého, poněkud 

rozkolísaného děvčete, které v průběhu jedněch prázdnin si musí 

vyřešit své první základní životní otázky.  

 

Ve snu můžeš všechno. I to nemožné        ZK 4072 

(1 hod., 36 min.) - MP3 -- Čtou studenti DAMU. 

Osmnáct textů mladých autorů.  

 

Žamboch, Miroslav                           ZK 4084 

Líheň. II. Královna smrti 

(9 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Lucie Fiona Šternerová, Radim Jíra. 

Pokračování dobrodružného románu s detektivními prvky se 

i tentokrát odehrává v Praze.  
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Horská, B. M.                                    ZK 4085 

Brouk  

(9 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Lucie Fiona Šternerová.  

Detektivní příběh, ve kterém detektivní inspektorka Elen Jollyová 

řeší náhlé zmizení mladé dívky a mladého muže. Kniha získala 

cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku 2014. 

 

 

Vaňková, Ludmila                            ZK 4087/1-2 

Cestou krále 

(24 hod., 41 min.) - MP3 - Čte Bohdana Sutnarová. 

Román sleduje životní osudy krále Přemysla Otakara I., kterému se 

podařilo získat dědičný titul krále českého trůnu. Líčí jeho důmyslné 

diplomatické kličkování i četné výboje, ale i milostné vztahy 

v královských rodinách.  

 

Holcová, Milena                                ZK 4094 

Věčný striptýz 

(11 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Hana Švejnohová. 

Novinářka a sportovní instruktorka, hrdinka románu Orinokem  

k přechodu, se tentokrát potýká s půvaby a zákeřnostmi světa 

mužů.  

 

Procházka, Jiří Walker                     ZK 4095/1-2 

Hvězdní honáci 

(15 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klem. 

Velkolepé galaktické dobrodružství pojaté ve stylu starých 

westernů. Mezihvězdnou přepravu zajišťují gigantické 
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hyperprostorové bytosti zvané "krávy." Na jejich cestě prostorem je 

doprovázejí jejich ochránci, vesmírní honáci.  

 

Menšík, Radovan                              ZK 4097 

Vedlejší pokoje 

(9 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Martin Písařík. 

Magický román o obyvatelích jednoho venkovského penzionu, 

jejichž příběhy spolu souvisejí mnohem víc, než by se zpočátku 

mohlo zdát. Za tento románový debut autor získal Literární cenu 

Knižního klubu.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4098 

Znamení Jidáš 

(12 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další historický detektivní román z volného cyklu Hříšní lidé 

Království českého, kde v hlavní roli vyšetřovatele opět vystupuje 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Čapek, Karel                                     ZK 4102   

Devatero pohádek. Výběr 3 (Obsahuje: Velká policejní 

pohádka -- Pohádka pošťácká -- Velká pohádka doktorská. 

Velká pohádka doktorská - úvodní příběh ; O princezně 

solimánské ; Případ s hejkalem ; Případ s havlovickým 

vodníkem ; Případ s rusalkami.) 

(2 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Miloň Čepelka. 

Třetí, závěrečná část výběru Čapkových pohádek obsahuje pohádky 

"profesní". 
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Viewegh, Michal                               ZK 4103 

Román pro ženy 

(6 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá. 

Příběh o milostném tápání mladé redaktorky ženského časopisu je 

psán s ironickým nadhledem muže o generaci staršího.  

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 4104 

Spalovač mrtvol 

(4 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica. 

Příběh psychopata a maniaka, který se za okupace pod vlivem 

fanatizujících frází stává nebezpečným vrahem, udavačem 

a katem.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 4106 

Hráči 

(5 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop. 

Humoristický román z roku 1931 zachycuje určitou autonomní 

oblast lidské zábavy, a to hru v karty - mariáš.  

 

Zibura, Ladislav                                ZK 4107/1-2 

Pěšky mezi buddhisty a komunisty 

(11 hod., 41 min.) - MP3. 

Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydal zdolat 

Himálaj a probádat Nepál a Čínu. 

  

Sommerová, Olga                             ZK 4108 

O čem sní muži 

(10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp. 
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Kniha rozhovorů byla vytvořena jako protějšek k podobným titulům 

téže autorky, které nesou název "O čem sní ženy".  

 

Durková, Milena                               ZK 4112 

Proč má Janička velrybu - Pro děti od 5 let. 

(3 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Jitka Ježková. 

Co se stane, když se v úplně normální rodině ocitne obrovská 

velryba? Druhačka Janička jednoho dne takovou dostane. Co na 

novou kamarádku řeknou rodiče? Ale protože má za ušima a ví si 

skoro se vším rady, vymyslí chytrý plán. 

 

Boček, Evžen                                    ZK 4118 

Deník kastelána 

(7 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Kudla. 

Deníkový příběh mladého muže, který se rozhodne přijmout místo 

na jednom zámku, aby tím zachránil své manželství. Román-deník 

je zasazen do doby po listopadu 1989.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4124 

Tajemství abatyše z Assisi -- Další historický detektivní román 

z volného cyklu Hříšní lidé Království českého. 

(12 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Historická detektivka z doby vlády Přemysla Otakara II., ve které 

svůj důvtip opět dokazuje královský prokurátor Oldřich z Chlumu.  

 

Šťovíček, Vratislav                           ZK 4125 

Princezna Skořápka a hadí král - Pro děti. 

(52 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiří Hanák, Věra Galatíková, Tomáš 

Töpfer, Daniela Kolářová. -- Pro děti.  
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V rozhlasové pohádce zavítáme do vzdálené říše tisíce ostrovů i do 

tajemné indonéské džungle, kde si pro nás stařičká želva 

Kolokolopua připravila příběh. 

 

Trnka, Jiří                                          ZK 4127  

Pět kluků, kocour a velryba - Pro děti.  

(44 min.) - MP3 - Účinkují: Blanka Bohdanová, Jiřina Bohdalová, 

Viktor Preiss 

Pohádkový příběh nás zavede do staré a zpustlé zahrady, kde se 

odehraje jedno velké klukovské dobrodružství. -- Pohádková hra 

podle knihy Jiřího Trnky Zahrada. 

 

Kočka, Miloš                                     ZK 4128 

Krev na paletě: Caravaggio - román malíře 

(5 hod., 41 min.) - MP3 - Účinkují: Boris Rösner, Nina Divíšková, 

Bořivoj Navrátil. 

Životopisný román o italském malíři Michelangelovi Merisi (1573 - 

1609), později zvaném Caravaggio.  

 

Klevisová, Michaela                         ZK 4129/1-2 

Kroky vraha 

(13 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Kristýna Kociánová. 

Detektivní román, odehrávající se v současnosti v jedné pražské 

vilové čtvrti, kde krátce po sobě dojde k vraždám dvou žen.  

 

Šícha, Jan                                          ZK 4130 

Bezděz: osud českého hradu 

(37 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Jelínek, Jaroslav Satoranský. 

Osudy z hradu Bezděz.  
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Hrabě, Václav                                    ZK 4131 

Hledám tě v tomto městě  

(34 min.) - MP3 - Recituje Jan Potměšil. - Výběr z poezie.  

 

 

Kainar, Josef                                     ZK 4132 

Kainovo blues  

(48 min.) - MP3 - Čte Taťjana Medvecká, Josef Vinklář. 

Výběr poezie. 

 

Nepil, František                                ZK 4137 

Naschválníčci  

(2 hod., 26 min.) - MP3- Čte Vlastimil Brodský - Určeno pro děti. 

Úsměvné příhody z dětského letního tábora, kde řádí dva poťouchlí 

skřítci.  

 

 

Viewegh, Michal                               ZK 4139 

Biomanžel 

(5 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Radek Valenta. 

Biomanželka, ve které se autor vrací ke svým zdravotním 

událostem a oživuje tak literární postavu nevěrného, bezcitného  

a povrchního spisovatele.  

 

Holcová, Milena                                ZK 4144 

Láska v moll 

(7 hod., 25 min.) – MP3 - Čte Hana Švejnohová. 

Příběh milostného trojúhelníku - lékařky Marie, stárnoucího 

spisovatele Jana a v manželském vztahu ne zcela šťastné Sylvy, kde 
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hlavní protagonisté jsou postaveni před vážnou životní zkoušku. 

 

 

Nepil, František                                ZK 4146 

Polní žínka Evelínka 

(1 hod., 17 min.) - MP3 - Určeno pro děti. 

Účinkují: Vladimír Čech, Gabriela Vránová, Jaromír Hanzlík  

Vyprávění o polní žínce Evelínce a její známosti s vesnickým 

mladíkem.  

 

Rajchert, Petr                                   ZK 4149 

Ruku na srdce, náhody neexistují 

(10 hod., 31 min.) - MP3 - Čte Petr Rajchert. 

Český herec, moderátor a hudebník přichází se svým literárním 

debutem ve formě romanticko-dobrodružného románu s dotekem 

mystiky, v němž si hlavní hrdina Tomáš klade existenční i partnerské 

otázky.  

 

Fořt, Karel                                         ZK 4150 

Z New Yorku do pekla a zpět 

(1 hod., 49 min.) - MP3 - Čte Martin Hruška. 

Autobiografický román, v němž se autor soustředí především na 

nesnadnou a obtížnou kapitolu svého života, odehrávající se na 

přelomu osmdesátých a devadestých let 20. století v americké 

emigraci.  

 

Lustig, Arnošt                                   ZK 4151 

Okamžiky s Otou Pavlem 

(1 hod., 48 min.) - MP3 - Čte René Přibil. 

Svědectví o hlubokém přátelství Arnošta Lustiga a Oty Pavla.  
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Budeme sledovat jejich cestu od prvních literárních pokusů 

v rozhlase, novinách a časopisech až k úspěšné literární dráze. 

 

 

Kmenta, Jaroslav                              ZK 4152 

Padrino Krejčíř : Afričan 

(8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský. 

Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se 

v Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul 

vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice. 

 

 

Viewegh, Michal                               ZK 4153 

Biomanželka 

(5 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Radek Valenta. 

Humoristický román s autobiografickými prvky. Sebeironický příběh 

manžela, který má pocit, že se ocitl kdesi na desáté příčce 

manželčina hodnotového žebříčku.  

 

Dědeček, Jiří                                      ZK 4158 

Život a cesta hrocha Obludvíka - Určeno pro děti. 

(3 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Eva Spoustová-Málková. 

Pohádkový příběh, jehož hrdinou je plyšový hroch Obludvík a jeho 

podivuhodní přátelé.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4162 

Strážce boleslavského mysteria 

(12 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Tajuplný detektivní příběh o zločinech ve středověkých Čechách 

znovu uvádí na scénu Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora. 
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Nataša Tanská; Václav Čtvrtek            ZK 4165 

Puf a Muf doma; Jak Křemílek a Vochomůrka měli trápení 

s výrem 

(1 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Bohdalová - Určeno pro děti. 

Pohádkové příběhy pro nejmenší.   

 

 

Dvořák, Jiří                                        ZK 4167 

Havětník 

(2 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop - Určeno pro děti. 

Všude kolem nás je spousta živočichů, kteří s námi sdílejí zahradu, 

byt, postel nebo rovnou kůži. Netradiční encyklopedie, která nám 

odpoví na zvídavé otázky typu, jdou psí blechy na člověka, kradou 

včely med.  

 

 

Janišová, Tereza                               ZK 4170 

Erilian, město čarodějů 

(7 hod., 1 min.) - MP3. -- Čtou Lucie Fiona Šternerová, Jiří Klem -- 

Určeno pro mládež. 

Fantasy prvotina mladé autorky je napůl milostným, napůl 

dobrodružným příběhem sedmnáctileté Kairy, žijící ve městě 

Erilianu, jehož obyvatelé mají od nepaměti čarodějné schopnosti.  

 

Macho, Milan                                    ZK 4173 

Fotbal v drápech smrti: první český fotbalový thriller 

(11 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Napínavé a zábavné čtení z pera známého sportovního publicisty 

a novináře. Autor thrilleru se nechal volně inspirovat prostředím 

fotbalu, které je poznamenáno řadou skandálů, korupčních afér 

a špinavých intrik.  
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Baum, Oskar                                     ZK 4174 

Ze života ve tmě  

(2 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

Autobiografický román ze židovského internátního zařízení "Hohe 

Warte" pro nevidomé děti a mládež, ve kterém panoval 

nesnesitelný systém výchovy. Autor byl český německy píšící 

spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby židovského 

původu.   

 

Palán, Aleš                                        ZK 4175 

Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech 

(7 hod., 16 min.) - MP3. 

Kniha rozhovorů čs. divadelního herce, spisovatele  a dramatika, 

jehož život i dílo jsou pevně spjaty s Divadlem Járy Cimrmana.  

 

Petříčková, Renata                           ZK 4176 

S Blbounem do říše pohádek 

(2 hod.,12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus. 

Do světa pohádek se tentokrát vydáme s Jeníčkem a Mařenkou 

v doprovodu ptáka Blbouna nejapného.  

 

Vaněček, Michal                               ZK 4179 

Ondra a klaun 

(2 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Petr Nárožný - Určeno pro děti 

Veselé vyprávění o Ondrovi, Amálce a jejich novém učiteli - klaunu 

Ferdinandovi.  
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Kmenta, Jaroslav                             ZK 4181 

Padrino Krejčíř: Afričan 

(8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský 

Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se 

v Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul 

vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice.  

 

Poláček, Tomáš                               ZK 4183 

STOP: světové tažení ochmelky Poláčka z Prahy do Ohňové 

země 

(4 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop. 

Český novinář popisuje výpravu z léta 2015, během níž se ve 250 

autech dostal z Prahy přes Sibiř, Aljašku, Střední Ameriku až do 

střediska Ushuaia v Ohňové zemi.  

 

Hakl, Emil                                          ZK 4193 

Umina verze 

(6 hod., 17 min.) - MP3 -- Čtou Jana Stryková, David Novotný. 

Novela českého autora spojuje prvky psychologického, společenského  

i sci-fi žánru a vypráví příběh podivné milostné dvojice - rezignovaného 

muže středního věku a umělé ženy.   

 

Gálik, Stanislav                                ZK 4194 

Jak jsem stopoval letadlo 

(6 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Stanislav Gálik. 

Stopem kolem světa pohledem sebevědomého muže.   

 

Kovaříková, Zuzana                         ZK 4195 

Za zvířátky do lesa - Určeno pro začínající čtenáře.  
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(1 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Zbyšek Horák. 

Krátké pohádky a příběhy o lesních zvířátkách, doplněné stručnými 

faktickými informacemi o všech hlavních hrdinech. 

 

Drijverová, Martina                          ZK 4196 

Příšerné zlobilky - Určeno pro děti od 5 let.  

(1 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková. 

Příhody o zlobivých holčičkách, které se proměnily v opravdová 

strašidla a příšerky.  

 

Junková, Eliška                                ZK 4197 

Má vzpomínka je bugatti 

(11 hod., 42 min.) - MP3 -- Čtou Hana Maciuchová, Jaromír Dulava. 

Paměti naší první automobilové závodnice, doplněné kapitolou 

jejího syna Vladimíra Junka, který představuje pohled do zákulisí 

rodinného a osobního života.  

 

Březinová, Ivona                              ZK 4198 

Kluk a pes - Určeno pro děti.  

(1 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Ilona Csáková 

Příhody obyčejného kluka, třeťáka Julina, a jeho nejlepšího 

kamaráda, věrného asistenčního psa Césara.  

 

Nerková, Delicie                               ZK 4204 

Psí knížka 

(3 hod., 39 min.) - MP3 - Čte Bára Štěpánová. 

Každodenní příběhy nevidomé autorky a jejího vodicího psa.  
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Davouze, Marta                                ZK 4206 

Loď v Bretani 

(6 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Daniela Kolářová. 

Další každodenní příhody Češky, která se po nezdaru prvního 

manželství usadila v Bretani. 

 

 

Prokop, Josef Bernard                      ZK 4209 

Václav IV.: tajná kronika 

(10 hod., 10 min.) - MP3 -- Čtou Marek Holý, Jiří Dvořák. 

Autor oblíbené karlovské trilogie se v tomto románu věnuje 

rozporuplné postavě Václava IV.  

 

 

Kadlečková, Vilma                           ZK 4210/1-2 

Mycelium. Vidění 

(23 hod., 37 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl, Jana Stryková, 

Klára Issová. 

Čtvrtý díl poutavé sci-fi románové ságy z 27. století odehrávající se  

v autorčině argentitovém universu.   

 

     

Kadlečková, Vilma                           ZK 4211/1-2 

Mycelium. Pád do temnot 

(22 hod., 41 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl, Jana Stryková, 

Klára Issová. 

Třetí díl poutavé sci-fi románové ságy z 27. století odehrávající se  

v autorčině argentitovém universu.  
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Peroutková, Ivana                            ZK 4213  

Anička u moře - Pro děti. 

(2 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Martha Issová. 

Třetí volné pokračování o Aničce, která tentokrát odlétá se svými 

rodiči na krátké prázdniny k moři do Egypta.  

 

 

Krolupperová, Daniela                    ZK 4216 

3x Bubáček - Pro děti. 

(1 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Ilona Csáková. 

Tři příběhy o prvňáčkovi Lukášovi a jeho vymyšleném kamarádovi, 

strašidýlku Bubáčkovi: "Bubáček. Bubáček a Myšošlap. Jak 

Bubáček potkal Bubáka. 

 

 

Čapek, Karel                                    ZK 4217 

Obrázky z Holandska 

(26 min.) - MP3 -- Čte Pepa Nos. 

Cestopisné fejetony vypovídající o zemi kanálů, květin, psů 

a zajímavých lidí.  

 

  

Hájíček, Jiří                                       ZK 4218 

Dešťová hůl 

(8 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Martin Pechlát. 

Třetí román z cyklu "jihočeských venkovských elegií", malých 

dramat malých lidí v malém světě, v nichž se však velké dějiny 

podepisují stejně zřetelně, jako v těch velkých. Tentokrát ze 

současnosti, která má také svůj typický "morální problém.".  
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Horňáková-Civade, Lenka               ZK 4220 

Marie a Magdalény 

(7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čtou Valérie Zawadská, Tereza Bebarová, 

Lucie Pernetová. 

Román o několika generacích žen, které se musely vypořádat jak 

s dobou, tak se svými osobními těžkostmi. 

 

 

Petříčková, Renata                          ZK 4221 

S Blbounem za velkým dobrodružstvím - Pro děti od 6 let.  

(3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus. 

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.   

 

 

Fiker, Eduard                                    ZK 4222 

Paklíč 

(6 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop. 

Humoristický detektivní román, ve kterém proti bandě podvodníků 

v čele s nepravým policejním inspektorem, bojuje spisovatel 

detektivních románů spolu se svou ženou. 

 

 

Kosatík, Pavel                                  ZK 4224/1-2  

Jan Masaryk - pravdivý příběh 

(16 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jan Šťastný. 

Masaryk mýtů zbavený. Životní osudy člověka a oblíbeného politika 

provázané s osudy všech členů Masarykovy rodiny.  
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Bauer, Jan                                         ZK 4226  

Tajemství královnina zpovědníka: historický thriller 

(7 hod.,45 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Historická detektivka, ve které zpovědník manželky českého krále 

Václava III., cisterciácký mnich Bartoloměj, pátrá po skutečném 

vrahovi posledního krále přemyslovské dynastie a vydává se tak na 

dobrodružnou pouť plnou nástrah a nebezpečných setkání.  

 

Pačesová, Václava                            ZK 4229  

Zapadávání 

(2 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Vtipná, mile cynická kniha minipříběhů ze života jedné tak trochu 

vadnoucí ženy. 

 

 

Hartl, Patrik                                     ZK 4230/1-2  

Okamžiky štěstí - Obsahuje: Veronika -- Jáchym. 

(19 hod., 48 min.) - MP3 -- Čtou Josef Prokop, Marcela Šiková.  

"Dvojromán" úspěšného dramatika a režiséra přináší čtivý příběh, 

vyprávěný z pohledu obou hlavních protagonistů, sourozenců 

Jáchyma a Veroniky.  

 

 

Vaňková, Ludmila                             ZK 4234/1-3 

Zapomenutý král  

(25 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová. 

Historický román, kterým se uzavírá pentalogie Zrození království, 

se věnuje osudům opomíjeného českého krále Václava I., který svou 

diplomacií a obezřetnou politikou rozšířil česká území.  
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Kmenta, Jaroslav                             ZK 4236/1-2 

Padrino Krejčíř: žralok  

(17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský. 

Děj knihy popisuje poslední fázi vyšetřování aktivit Radovana 

Krejčíře v České republice, tedy od roku 2002 do roku 2005.   

 

Vondruška, Vlastimil                       ZK 4238/1-3 

Husitská epopej. V, 1450-1460 - za časů Ladislava Pohrobka 

(28 hod., 1 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

Pátý díl sedmidílné ságy pokračuje ve vyprávění o událostech 

slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. 

 

Kalfar, Jaroslav                                 ZK 4239 

Kosmonaut z Čech 

(11 hod., 20 min.) - MP3 -- Účinkují: Petr Jeništa, Vasil Fridrich, 

Veronika Khek Kubařová. 

Výjimečný příběh s nadhledem a filozofickou hloubavostí na 

atraktivní sci-fi platformě komentuje prostřednictvím dobrodružství 

"malého" člověka z Čech vyslaného do vesmíru komorní mikrosvět 

osobních vztahů i svět kolem nás.  

 

 

Žamboch, Miroslav                          ZK 4244 

Na ostřích čepelí 2  

(10 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen. 

Legenda české fantasy, bojovník Koniáš, dostává největší úkol 

svého života. Bohatí obchodníci a rejdaři po něm chtějí, aby vedl 

početnou karavanu osadníků na jih kontinentu. Ve skutečnosti ale 

jde o bezskrupulózní boj, o boj o moc mezi Obchodní ligou 

a Cramberijském impériu.  
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Žamboch, Miroslav                          ZK 4245 

Na ostřích čepelí 1 

(11 hod., 12 min.) - MP3 - Čte Zdeněk Velen. 

Legenda české fantasy, bojovník Koniáš, dostává největší úkol 

svého života. Bohatí obchodníci a rejdaři po něm chtějí, aby vedl 

početnou karavanu osadníků na jih kontinentu. Ve skutečnosti ale 

jde o bezskrupulózní boj, o boj o moc mezi Obchodní ligou 

a Cramberijském impériu. 

 

  

Socha, Vladimír                                ZK 4249 

Poslední dny dinosaurů, aneb, Výprava za pravěkou 

apokalypsou 

(12 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.  

Napínavý sci-fi thriller zasazený do období pravěku se znaky světa 

moderního i prastarého. Poutavý boj o přežití v dávnověku za použití 

prostředků moderní civilizace.  

 

 

Hájíček, Jiří                                       ZK 4250 

Dešťová hůl  

(7 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.  

Třetí román z cyklu "jihočeských venkovských elegií", malých 

dramat malých lidí v malém světě, v nichž se však velké dějiny 

podepisují stejně zřetelně, jako v těch velkých. Tentokrát ze 

současnosti, která má také svůj typický "morální problém". 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 4252 

Noc jako stvořená pro nevěru 

(11 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 
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Dvě ženy a jeden muž v tragikomickém románu o nevěře 

a zpackaném rozvodu, kde všechno je docela jinak než se zpočátku 

zdá.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4266 

Klášterní madrigal: historie jednoho panství 

(10 hod., 44 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

Historická humoreska oblíbeného autora zachycuje příběh 

"zapomenutého" klášterního panství, jež má povýšit jednu ze svých 

vesnic na město.  

 

Brycz, Pavel                                      ZK 4268 

Muž bez ženy není člověk 

(11 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Kajetán Písařovic. 

Humoristický román s nadsázkou popisuje starosti čerstvě 

rozvedeného čtyřicátníka. 

 

Chytil, Václav                                    ZK 4301 

Chodci v soumraku 

(4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička. 

Sugestivní vyprávění dvanáctiletého chlapce zachycuje trpký osud 

jedné z ostravských hornických rodin na pozadí přeměny venkovské 

krajiny v takzvané ocelové srdce republiky. 

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 4303 

Dita Saxová 

(10 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román o tragickém osudu židovské dívky, která přežila 

koncentrační tábor, ale nedokázala se vyrovnat se svým 

postavením v poválečném světě.  
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Lustig, Arnošt                                   ZK 4304 

Na letišti : exkluzívní literární trip magazínu Koktejl 

(6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Teper. - Spor o území a lidská 

práva mezi Izraelci a Palestinci. 

 

 

Lustig, Arnošt                                   ZK 4305 

Nemilovaná : z deníku sedmnáctileté Perly Sch. 

(6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Daniela Bartáková. 

Psychologická novela je psaná formou deníku dívky, jež využívá své 

přitažlivosti, aby alespoň o několik měsíců oddálila transport do 

vyhlazovacího tábora.  

 

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 4306 

Nikoho neponížíš - Obsahuje: Dívka s jizvou -- První před branami -

- Modrý den -- Hodiny jako větrný mlýn. 

(9 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková 

Čtyři povídky odehrávající se v době druhé světové války v Praze. 

Dívka s jizvou - příběh děvčete, kterému Němci zabili otce i matku.  

První před branami - hrdinou je asi třináctiletý chlapec, který umírá 

na hlavni německého tanku proto, že příliš důvěřoval vojákům. 

Modrý den - příběh o Němce, žijící za okupace v Praze. Hodiny jako 

větrný mlýn - líčí osud několika lidí, kteří se v květnových dnech 

roku 1945 ukryli ve sklepě židovské radnice.  

 

  

Lustig, Arnošt                                   ZK 4307  

Noc a naděje - Obsahuje: Návrat -- Růžová ulice --  Děti -- Morální 

výchova -- Štěpán a Anna -- Modravé plameny -- Naděje. 

(7 hod., 19 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel. 
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Sedm povídek o lidech zavlečených za druhé světové války do 

terezínského ghetta.  

  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 4308 

Povídky : soubor textů otce a dcery 

(5 hod., 58 min.) - MP3 - Čtou Hana Rychetníková, František Dočkal. 

K otcovým dvěma povídkám ze sbírky "Démanty noci" připojila 

dcera Eva své dvě povídky o neřešitelném vztahu ženy k muži 

umělci.  

 

Židek, Václav Richard                      ZK 4311 

Sám ve víru zdymadel 

(5 hod., 47 min.) - MP3. 

Memoárová publikace českého plavce maratonů a otužilce 

o sportovních akcích, výkonech a propagaci těchto unikátních 

sportů.  

 

Brodský, Vlastimil                            ZK 4316 

To že jsem já? 

(3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel. 

Poslední svědectví o životě herce Vlastimila Brodského.  

 

Pujmanová, Marie                            ZK 4317 

Pacientka doktora Hegla 

(3 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá 

Román vypráví o dívce, která po skončení milostného vztahu 

s lékařem, jenž ji léčil, odhodlaně nese úděl svobodné matky.  
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Rachlík, František                           ZK 4322 

Pozdrav Pánbu, pane Randák 

(5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš. 

Humoristický román o životních příbězích a osudech veselého 

hrdiny, pana Randáka. 

 

Novák, Jan                                        ZK 4323/1-2 

Miliónový jeep 

(16 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka. 

Příběh svérázného podvodníka s megalomanskými sklony, 

odehrávající se nejprve v Čechách a pak v USA v 70. letech 20. 

století, je zobrazením absurdního světa, v němž žijeme.  

 

Svěrák, Zdeněk                                ZK 4330 

Tiché šlapací království : pohádka pro děti i dospělé 

(53 min.) - MP3 -- Čte František Kreuzmann. 

Pohádka o podivném království, kde mluvit nahlas je přísně 

zakázáno. Původně napsáno jako rozhlasová pohádka. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4334 

Letopisy královské komory X. Jáchymovští démoni 

(7 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Desátý díl série historických detektivních románů, ve kterých zločiny 

vyšetřuje královský písař Jiří Adam z Dobronína, se vrací v čase  

k případu z hrdinových začátků.  

  

Kotleta, František                              ZK 4339 

Spad : postapokalyptický román 

(8 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 
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Postapokalyptická, temná sci-fi vize z Čech blízké budoucnosti,  

z doby po válkách, jež zničily města i charaktery.  

 

 

Jarchovský, Petr                               ZK 4340 

Zahradnictví - Obsahuje: Rodinný přítel -- Dezertér -- 

Nápadník.  

(12 hod., 12 min.) - MP3 -- Čtou Gabriela Míčová, Martin Finger, Ivan 

Lupták. 

Český autor a scénárista představuje rodinnou ságu, tvořenou třemi 

propojenými příběhy v době mezi lety 1939 a 1959. Příběhy čerpají 

ze vzpomínek jeho rodičů na jeho prarodiče.  

 

Prokop, Josef Bernard                     ZK 4341 

Zikmund Lucemburský : tajné vzpomínky : sepsané po vzoru 

císaře Karla, mého milovaného otce 

(9 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Marek Holý. 

Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze života 

posledního Lucemburka na českém trůnu - Zikmunda.  

 

 

Škvorecký, Josef                              ZK 4347 

Konec poručíka Borůvky : detektivní žalozpěv - Omluvte 

slečnu Peškovou -- Divná archeologie -- Ornament v trávě -- 

Případ červených šlí -- Fredoledo -- Piráti. 

(8 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Třetí kniha tragikomických detektivek z konce šedesátých let, 

v nichž se poručík Borůvka dostává do konfliktu se Státní 

bezpečností.  
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Žantovský, Michael                ZK 4348/1-2 

Havel 

(22 hod., 59 min.) - MP3 - Čtou Michael Žantovský, Jan Vondráček, 

Zuzana Stivínová. 

Životní osudy a politická dráha Václava Havla.  

 

 

Nauman, Pavel                                 ZK 4349 

Pohádky o mašinkách 

(1 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Pavel Zedníček - Pro děti. 

Rozmarné pohádky o lokomotivách, železničářích a jednom 

černokněžníkovi.  

 

Nauman, Pavel                                 ZK 4350 

Pohádky o mašinkách 

(3 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte František Kreuzmann - Pro děti. 

Rozmarné pohádky o lokomotivách, železničářích a jednom 

černokněžníkovi.  

 

Hejkalová, Markéta                          ZK 4351 

Rudé paprsky severního slunce 

(7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čtou Simona Postlerová, Roman Štolpa. 

Špionážní thriller, v němž se osudy několika protagonistů protnou  

v jihokorejském Soulu.  

 

 

Kotleta, František                             ZK 4352 

Poločas rozpadu : postapokalyptický roman 

(8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 
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Volné pokračování postapokalyptického sci-fi románu Spad. Válka 

skončila, starý svět zmizel a ten nový je jiný - divoký, nemilosrdný, 

radioaktivní... Zbytky lidí se snaží přežít v troskách a vybudovat něco 

jako civilizaci, ale jsou i tací, kteří civilizaci nechtějí a touží jen 

dokončit práci, kterou začaly světové mocnosti ve své válce.  

 

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 4353/1-2 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války III, IV-- 

Obsahuje: Slavný výprask -- Pokračování slavného výprasku. 

(14 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Oldřich Kaiser. 

Kompletní znění III. dílu Slavný výprask a nedokončeného IV. dílu 

Pokračování slavného výprasku.  

 

 

Formanová, Martina                         ZK 4356 

Případ Pavlína : dramatický příběh světoznámé české 

modelky a jejích rodičů - rodiny rozdělené sovětskou okupací 

(7 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Petra Špalková. 

Románové zpracování dramatického životního příběhu světově 

proslulé české topmodelky a herečky Pavlíny Pořízkové, jejíž dětství 

zásadně ovlivnila zvůle tehdejšího totalitního režimu.  

 

Fuks, Ladislav                                    ZK 4370 

Myši Natálie Mooshabrové 

(5 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Jiří Ornest. 

Náročný mnohovrstevný román s hororovými prvky osciluje mezi 

realitou a snem a je výstražným podobenstvím i naléhavým 

varováním před skrytými formami totality. 

 



262 
 

Čtvrtek, Václav                                  ZK 4371 

Čáry máry na zdi 

(2 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jitka Molavcová - Pro děti. 

Znovuobjevené pohádkové příběhy oživlého křídového panáčka 

z malovaného panákovského kraje jsou plné napětí a všelijakých 

překvapení.  

 

Rozhlasová historie                         ZK 4376/1-2 

Obsahuje: Období první republiky -- Období druhé světové 

války -- Období poválečné republiky -- Období komunistické 

totality -- Období od Sametové revoluce.  

(12 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Turek a další. 

116 reportáží, záznamů, projevů a zajímavostí z 90 let rozhlasového 

vysílání. Nahrávky z let 1928-2013. Uslyšíte Tomáše G. Masaryka, 

Tomáše Baťu, Edvarda Beneše, Josefa Suka, Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha, Miladu Horákovou a mnoho dalších.  

 

Nauman, Pavel                                 ZK 4378 

Dlouhý stín času  

(11 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský. 

Detektivní příběh, ve kterém se autor snaží nejen o napínavé 

vyprávění dobře konstruovaného příběhu rafinované vraždy, ale  

i o psychologický výklad myšlenkového světa hrdinů.  

 

Frejková, Hana                                 ZK 4380 

Divný kořeny 

(4 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Frejková. 

Autobiografické vzpomínky české herečky Hany Frejkové zachycují 

mimo jiné tragédii jejího otce, který byl v roce 1952 souzen  

v politickém procesu s Rudolfem Slánským a popraven. 
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Holcová, Milena                                ZK 4381  

Orinokem k přechodu 

(8 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková. 

Knížka vypráví o cestě čtyř žen ve věku kolem čtyřicítky za nejistým  

a poněkud dobrodružným úkolem do Venezuely.  

 

Kroupa, Mikuláš                              ZK 4387 

Příběhy 20. století.  -- Obsahuje: Komunisté jí odepřeli polibek i 

vyznání lásky / Jarmila Bočánková -- Zpívající inženýři seděli za 

parodii na Husáka / Pavel Křivka -- Zabil Poláka s rukama nahoře / 

Ján Bugel -- Roky na útěku, devět měsíců ve sklepě / Jossi Steiner -- 

Co o sobě stihl říct Václav Havel / Václav Havel. -- Příběhy 

pamětníků. 

(3 hod., 58 min.) - MP3.   

Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných 

lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí 

vítězství i prohry, velké činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.  

 

 

Kroupa, Mikuláš                               ZK 4388 

Příběhy 20. století. -- Obsahuje: Pumpař v montérkách, který 

napsal Zdivočelou zemi / Jiří Stránský -- Minkovice, zážitek z jiného 

světa / Petr Hauptman -- Bojoval s Poláky, Maďary, Rusy i Němci, 

zavřel ho Váš / Pavel Dimun -- Lidi, vy to nevidíte? Vždyť nás vezou 

na smrt! / Magdalena Horetzká -- Třikrát ho StB zavřela, po převratu 

pracoval  

(3 hod., 59 min.) - MP3. 

Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných 

lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí 

vítězství i prohry, velké činy i lidské i slabosti a vyrovnání se s nimi. 
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Vaněček, Michal                               ZK 4390 

S dráčkem do pravěku. - Pro děti od 5 let. 

(2 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Eva Hrušková, Jan Přeučil. 

Prázdniny u dědečka a babičky na venkově skončily a malý Vojta 

začně chodit do školy. Nevrátil se však sám, vzal si s sebou nového 

kamaráda, dráčka Bronťu. 

 

 

Hoznauer, Miloš                                ZK 4393 

Stařec na čekané 

(2 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

Kniha legendárního středoškolského pedagoga a publicisty 

vyjadřuje pocity šestaosmdesátiletého, duševně nesmírně 

činorodého muže, který se s humorným a satirickým nadhledem 

zamýšlí nad procesy 

stáří a stárnutí.  

 

 

 

Krečmer, Josef                                 ZK 4395 

Kdo vynese rozsudek? 

(4 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Mozaika dvanácti povídek složená ze střípků, co autor sám prožil, 

slyšel a viděl. 

 

 

Kolowrat, Ernest                               ZK 4397 

Zpovědi českého Američana 

(9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Mírně ironizující a lehce filozofující vyprávění o životě českého 

šlechtice v emigraci v USA.  
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Kroupa, Mikuláš                                ZK 4399                            

Příběhy 20. století : strhující osudy lidí, kteří se nevzdali 

(6 hod., 25 min.) - MP3 

Obsahuje: Člověk, který spadl do vody : jak děti zachránili svého 

otce, ministra Ladislava Karla Feierabenda -- Krycí jméno Margita : 

příběh židovské odbojářky Štefanie Lorándové, která za války v 

Maďarsku zařídila falešnou identitu pro desítky lidí -- Gestapácké 

razítko : příběh Pavla Macháčka a jeho židovského přítele, básníka 

Františka Listopada, jeden z nich ukradl policejní razítko a ten 

druhý za to trpěl na gestapu a v koncentračním táboře -- Lidice : 

příběh vesnice, kterou v červnu 1942 vyhladili nacisté -- Ze 

sovětského lágru k RAF : příběh Imricha Gablechta, který ukradl 

letadlo a chtěl pojovat s Poláky proti nacistům -- S komunismem 

jsem nikdy nekoketovala : příběh řeholnice Anny Magdaleny 

Schwarzové, kterou uvěznili nacisté v Terezíně, protože byla Židovka 

a komunisté v Pardubicích, protože byla katolička -- S volně 

plujícími oblaky : milostný příběh skauta a politického vězně Luboše 

Jednorožce a Olinky Vosátkové -- Dejte toho spratka pryč! : příběh 

Milušky Havlůjové rozené Pomplové. 

Osm příběhů strhujícího pořadu čerpajícího z unikátních výpovědí 

hrdinů, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.  

 

Jech, Jaromír                                     ZK 4400 

Žerty s hastrmany a čerty 

(5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá - Pro děti od 6 let.   

Veselá vyprávění o vodnících a čertech zpracovaná na podkladě 

lidových vyprávění.  

 

Macourek, Miloš                               ZK 4405 

Mach a Šebestová -- Určeno pro děti. 

(1 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Petr Nárožný. 
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Příběhy dvou školáků, žáků 3.B, kteří pomocí utrženého sluchátka 

uskutečňují nejnesmyslnější nápady.  

 

Macourek, Miloš                               ZK 4406 

Žofka -- Určeno pro děti. 

(2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Humorné vyprávění o příhodách orangutanní slečny, která vymýšlí 

pro zvířata v ZOO různé zábavy.  

 

 

Macháček, Miroslav                          ZK 4410 

Zápisky z blázince 

(5 hod., 27 min.) - MP3 – Čte Richard Honzovič. 

Autorův autoportrét, kde figuruje také mnoho populárních herců  

a umělců - dosud živých i zesnulých.  

 

 

Jonáš, Josef                                      ZK 4414 

Tajenky života. I, Dveře stale 

(8 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová. 

Autor, slavný léčitel, přináší řadu rad pro zdravý život.  

Navazuje na:. Křížovka života.   

 

Neomillnerová, Petra                       ZK 4418 

Amélie a duchové - Pro děti od 8 let. 

(3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová. 

Další pokračování duchařského příběhu o dvou přítelkyních, Amélii  

z devatenáctého století a Markétě z jednadvacátého.  
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Neomillnerová, Petra                       ZK 4419 

Amélie a barevný svět - Pro děti od 8 let 

(3 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Pokračování duchařského příběhu o dvou přítelkyních, Amélii 

z devatenáctého století a Markétě z jednadvacátého. 

 

Machar, Josef Svatopluk                  ZK 4420 

Moderní sonet nyní jest jako nůž  

(1 hod., 32 min.) - MP3.  

Výběr rozhlasových pořadů z klenotnice české poezie. Objevují se 

tóny zklamání moderní civilizace, pocity "zbytečného člověka", 

potácejícího se mezi horečnou prací a nudou. 

 

Machovec, Milan                             ZK 4421 

Tomáš G. Masaryk : studie s ukázkami z Masarykových spisů 

(14 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna. 

Studie českého filozofa zkoumají ideové směřování zakladatele 

československé státnosti. 

 

Majorová, Milena                              ZK 4423 

Dámy a pánové, život začíná - Pro mládež. 

(7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Humornou formou pomáhá autorka mladému člověku orientovat se 

ve všech podstatných životních otázkách - výběr partnera, 

manželství, rodičovství, pracovní prostředí.  

 

Neomillnerová, Petra                      ZK 4424 

Amélie a tma - Pro děti od 8 let. 

(3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová. 
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Příběh dvou dvanáctiletých dívek, Amélie - duch utonulé dívky při 

velké pražské povodni na konci 19. století a živé Markéty. Obě dívky 

se seznámí jedné noci ve Stromovce a uzavřou spolu osudové 

přátelství.  

 

Vácha, Dalibor                                 ZK 4428 

Červenobílá 

(11 hod., 39 min.) - MP3 -- Vítězný román 19. ročníku Literární ceny 

Knižního klubu. -- Čte Josef Prokop. 

Román se věnuje šesti letům československých legií za občanské 

války v Rusku. V centru autorovy potornosti je cesta čtvrtého pluku. 

   

Durych, Jaroslav                                  ZK 4430 

Masopust 

(5 hod., 37 min.) - MP3  

Na historickém pozadí rozvíjí autor hledání předurčeného 

milostného osudu dvou vášnivých sester a židovského fanatika. 

 

Malinda, Jan                                     ZK 4433 

Lepší než prstem do oka 

(6 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Kamil Švejda. 

Poměrně zdařilá prvotina mladého autora s autobiografickými 

prvky.  

 

Mandžuková, Jarmila                       ZK 4436 

Domácí lékař jinak : výživa jako základ zdraví 

(6 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Alexandra Nečesaná. 

Informace o potravinách, jejichž konzumací se můžeme zbavit 

různých zdravotních problémů a předcházet nemocem. 
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Man, Lubomír                                   ZK 4437 

Vysoký cíl : román o chlapci, který chtěl dokázat víc než 

ostatní  

(6 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Lukáš Průdek -- Pro mládež.  

Příběh z prostředí královny sportu, lehké atletiky, vypráví  o 13letém  

chlapci, který chtěl dokázat víc než ostatní - uskutečnit svůj 

sportovní sen, zvítězit na olympiádě mládeže v Praze.  

 

Pavel, Ota                                          ZK 4441 

Smrt krásných srnců 

(3 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech. 

Povídky jsou humorným a nostalgickým vyprávěním o židovské 

rodině, kde hlavní roli hraje svérázný otec, obdařený velkou láskou 

ke svým synům, přírodě a rybaření.  

 

Kratochvíl, Miloš Václav                   ZK 4442 

Evropa tančila valčík 

(9 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková. 

První díl románové trilogie, která má zachytit proměny starého 

světa  v nový v prvních desítiletích našeho století. Vedle hlavních 

postav Františka Josefa I. a Viléma II. seznamuje s předními 

politickými osobnostmi evropského světa a dává nahlédnout do 

osudu prostých lidí v letech 1905-1914. Autor do poučného i 

zábavného vyprávění zařazuje zajímavé autentické materiály, jako 

dopisy císařů, projevy politických osobností, výňatky z deníků, 

novinové zprávy apod. 

 

Pavel, Ota                                         ZK 4443  

Jak jsem potkal ryby 

(4 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte JIří Pick. 
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Soubor povídek, ve kterých se autor vrací do krajiny svého dětství  

a mládí, k řekám a potokům.  

 

 

Mára, Jiří                                            ZK 4446 

Na vozíku na rovníku 

(7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika 

Zajímavé vyprávění cestovatele a zároveň otce chlapce upoutaného 

na invalidní vozík o rodinné expedici po Karibiku a Jižní Americe.  

 

 

Mára, Jiří                                           ZK 4447 

Nový Zéland, návrat k protinožcům 

(7 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Veselé a poučné cestovatelské zážitky tří chlapů (autor, jeho 

invalidní syn Jirka a kamarád Štefan Kuna) při objevování krás 

Nového Zélandu.  

 

 

Mára, Jiří                                            ZK 4448 

Ve stopách Vikingů 

(7 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Jiří Mára s rodinou a přáteli se snaží naplnit cestovatelské zájmy 

svého syna Jirky a dokázat, že zdravotním hendikepem život 

nekončí. V roce 2010 se vydali za evropskou exotikou, projeli 

Dánsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko. 

  

 

Kříž, Ivan                                            ZK 4452/1-3 

Pravda o zkáze Sodomy 
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(35 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová. 

Rozsáhlý historický román je moderním zamyšlením nad příčinami, 

které mohly vést ke zkáze biblického města Sodomy.  

 

 

Marek, Jiří                                          ZK 4453 

Příběhy, nad nimiž se uzavřel čas 

(1 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Šolc. 

Z panoptika starých kriminálních příběhů.  

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 4461 

César tropí hlouposti 

(4 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

Nevidomý autor vypráví o svém věrném kamarádovi, psovi Césarovi. 

 

Martin, Eduard                                 ZK 4464 

Přízraky doktora Frankensteina 

(10 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška. 

Novely o neuvěřitelných příhodách, přesahující často hranice 

lidského poznání.  

 

Masaryková-Garrigue, Charlotte           ZK 4466 

Listy do vězení 

(4 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Soubor dopisů, které psala tato veliká žena své dceři Alici do vězení, 

kam se dostala pro otcovu politickou činnost v zahraničí. Z těchto 

listů útěchy a posily vyzařuje hluboká znalost života i odvaha nést i 

nejtěžší břemena, která na nás uvalí doba a povinnost.  
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Matějček, Zdeněk                            ZK 4469 

Rodiče a děti 

(14 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec. 

Autor probírá psychologii dítěte v běžných každodenních i 

mimořádných a závažných životních situacích od narození až do 

dospělosti.  

 

Matoušek, Oldřich                            ZK 4470 

Kritické situace lásky 

(12 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna 

Kniha pro mladé lidi, kteří s milostnými vztahy začínají i pro ty, kdo 

již mají nějaké zkušenosti a trápí je pochybnosti a problémy.  

 

Hrušovský, Josef                              ZK 4477/1-2 

Zázraky kvantové homeopatie : nový lékařský systém pro 

kompletní léčbu chronických a neléčitelných onemocnění 

v teorii a praxi 

(31 hod., 13 min.) - MP3 - Čte Ludmila Primusová. 

Nový lékařský systém pro komplexní léčbu chronických  

a neléčitelných onemocnění v teorii a praxi.  

 

Kmenta, Jaroslav                              ZK 4483 

Boss Babiš 

(10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Petr Kubes. 

Reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje 

Babiše.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 4485 

Inspektor Vogo 
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(2 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

Oskara Bendu štve, že dospělí mají skoro vždycky pravdu, a děti ne. 

Rozhodne se tedy, že přestane být dítětem a stane se policistou. Na 

policii ho skutečně přijmou - jako policejního psa - se šarží 

inspektora. A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý Vogo pouští do 

boje se zločinem. -- Pro děti od 9 let.  

 

 

Macek, Miroslav                               ZK 4486 

Saturnin se vrací : oficiální pokračování 

(4 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Vladyka. 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět a s ním i další oblíbení 

hrdinové - laskavý dědeček, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná 

přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                         ZK 4488 

Letopisy královské komory XI. Dobronínské morytáty 

(7 hod., 52 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík. 

V jedenáctém detektivním příběhu Letopisů královské komory opět 

vyšetřuje mordy zkušený královský písař Jiří Adam z Dobronína 

spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou 

Rozárkou.  

 

Fučíková, Renáta                              ZK 4490 

Shakespeare : 12 převyprávěných her v historických 

souvislostech 

(8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš, Martin Stránský, Milena 

Steinmasslová a další. 

Průvodce dílem geniálního renesančního dramatika představuje 12 

jeho divadelních her v chronologickém pořadí, přiblížuje jejich 
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inspirační zdroje, kulturní pozadí a okolnosti jejich vzniku: "Kupec 

benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, 

Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, 

Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře".   

 

Řezníček, Zdeněk                             ZK 4493 

Dědečkovy pohádky 

(2 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – Pro děti. 

Poetické pohádky o zvířátkách, ale i napínavé příběhy o odvaze  

a lásce.  

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4495 

Breviář pozitivní anarchie 

(12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

Výborná kniha oblíbeného spisovatele a historika na téma 

cyklického charakteru dějin a vzorců, které se v průběhu historie 

opakují a jsou paralelou i současnému migračnímu dění. 

 

Kundera, Milan                                 ZK 4498 

Kniha smíchu a zapomnění : román 

(8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Román světoznámého prozaika, básníka, dramatika a esejisty se 

skládá ze sedmi dílů, ve kterých obměňuje téma smíchu a paměti.  

 

Nesvadbová, Barbara                      ZK 4502 

Laskonky : bad decisions, good memories $c Barbara 

Nesvadbová 

(2 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jana Stryková. 

Další z autorčiných sbírek krátkých textů na bytostně ženská 

témata.  
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Vaněk, Vladimír                                ZK 4504 

Moje válečná odyssea : vzpomínky legionáře Vladimíra 

Vaňka 

(7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Vzpomínky legionáře a aktivního účastníka československého 

zahraničního odboje na období první světové války.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4506/1-3 

Husitská epopej. VI, 1461-1471 - za časů Jiřího z Poděbrad 

(28 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Šestý díl sedmidílné ságy opět sleduje dramatické události slavné 

i pohnuté doby patnáctého století v Českém království.  

 

Javořická, Vlasta                              ZK 4513 

Láska a krev. 2. díl 

(9 hod., 37 min.) - MP3  -- Čte Eva Hadravová. 

Druhý díl románu pokračuje ve vyprávění životních peripetiích 

jemné Miriam.  

 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 4514 

Láska a krev. 1 díl 

(5 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Román odehrávající se částečně na venkově a zároveň ve Vídni   

a v Praze na sklonku 19. století vypráví životní příběh jemné 

Miriam. 

 

David, Petr                                        ZK 4515 

Nejkrásnější výlety na tajemná místa 
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(8 hod., 46 min.) - MP3 -- (Rodinné toulky). -- Čte Barbora 

Kouklíková. 

Další tipy na výlety pro celou rodinu po České republice, tentokrát  

s příjemným mrazením v zádech.  

 

Weissová, Lucie                                ZK 4516 

Karel Weinlich - pokus o životopis 

(10 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Vzpomínky známého rozhlasového režiséra Karla Weinlicha na 

osobní i pracovní život.  

 

Novák, Jan                                         ZK 4536 

Zatím dobrý : Mašínovi a největší příběh studené války 

(8 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Ornest. 

Románová rekonstrukce představuje pokus zpracovat 

dokumentárním způsobem život a osudy bratří Mašínů i dalších 

členů jejich rodiny.  

 

Melíšek, Jiří                                       ZK 4545 

Ať žijí duchové! - Pro čtenáře od 9 let. 

(3 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná 

Knížka napsaná podle stejnojmenného filmu vypráví o opravě 

starého hrádku, při níž dětem pomáhají duchové.  

 

Menšík, Vladimír                               ZK 4546 

Vománkové víno a jiná vyprávění 

(42 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vománkové víno -- Krůta -- O vojně -

- Anekdoty -- Rodinné poměry -- Turecký med -- Učitelka 
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hudby -- Zvrhlík -- Opera z pouti. -- Vypráví Vladimír Menšík.  

 

Mertl, Věroslav                                  ZK 4549 

Hřbitov snů : román 

(5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Josef Somr. 

Společenský román, který zachycuje významné události 20. století  

v českých dějinách a jejich promítání do osudů jeho aktérů.  

 

Bolavá, Anna                                    ZK 4552 

Ke dnu 

(10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Nevšední román, kde se osudy postav kříží, někdo se marně snaží 

ke dnu dohlédnout, jiný je tam a ani o tom neví. Kniha volně 

navazuje na úspěšnou prvotinu Do tmy.  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4554 

Vzpoura goliardů 

(11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další příběh historických detektivek z volného cyklu "Hříšní lidé 

Království českého", kde v hlavní roli vyšetřovatele vystupuje 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4555 

Nitranská brána smrti 

(12 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík. 

Další historický detektivní příběh z cyklu "Hříšní lidé Království 

českého", v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele 

královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 
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Erben, Václav                                    ZK 4557 

Kapitán Exner. Osamělý mrtvý muž 

(9 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský. 

Kapitán pražské kriminálky, Michal Exner, vyšetřuje smrt muže, 

jehož příčina je značně nezvyklá - zabil jej náboj z narkotické pušky.  

 

 

Špaček, Ladislav                               ZK 4563 

Dědečku, už chodím do školy : etiketa a etika pro děti od 6 

let 

(2 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Ladislav Špaček. 

Volné pokračování knih pro děti "Dědečku, vyprávěj a Dědečku, 

ještě vyprávěj". Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou 

vnučkou Viktorkou o světě kolem nich.  

Navazuje na:. Dědečku, vyprávěj : etiketa pro kluky a holčičky od 3 

let. -- Navazuje na:. Dědečku, ještě vyprávěj : etiketa a etika pro 

předškoláky.  

 

Nešpor, Karel                                    ZK 4568 

Kudy do pohody : tisíc snadných rad, jak se uklidnit  

(1 hod., 46 min.) - MP3 -- Čtou Karel Nešpor, Tereza Bebarová. 

Čtivě napsaná příručka radí, jak dosáhnout vnitřního klidu a životní 

harmonie.  

 

Paulová, Lucie                                  ZK 4572 

Elvíra : strašidlo z kontejneru 

(4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Sandra Nováková. – Pro děti. 

Dobrodružství jednoho strašidla z kontejneru ve staré Praze.  
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Jurda, Pavel                                      ZK 4576 

Jmenuji se Hladový Bizon 

(1 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna. 

Beletristický text režiséra Pavla Jurdy vypráví příběh Jana, který si 

říká Hladový Bizon, který se narodil nevidomý a postupně se mu 

zhoršuje sluch. Příběh se odehrává převážně v indiánské rezervaci v 

Novém Mexiku. Bizon se vydává z Moravy za medicinmanem  

z kmene Navahů, aby zde podstoupil ozdravný rituál.  

 

Sypal, Jaromír                                   ZK 4577 

Ptačí pohádky - Obsahuje: O dudkovi a kukačce -- O volavce -- 

O bukači -- O rákosnících -- O rorýsi -- O čápech -- O jeřábu --  

O káněti -- O křivkách -- O kosovi -- O čejce -- O moudivláčkovi 

-- O zvěrolékaři. - Určeno pro děti. 

(1 hod., 52 min.) -- Čte Arnošt Goldflam. -- Pohádky z ptačí říše. 

 

Vopěnka, Martin                               ZK 4578 

Spící město 

(3 hod., 53 min.) - MP3-- Určeno pro čtenáře od 11 let. 

První kniha trilogie "Spící město". Dobrodružná cesta do světa, kde 

všichni rodiče spí a kde začíná nemilosrdný boj o přežití dětí ve 

světě zbývajících dospělých... Načteno v rámci projektu "Děti čtou 

nevidomým dětem".  

 

Nepil, František                                ZK 4585 

František Nepil dětem - Obsahuje: Naschválníčci -- Já Baryk a 

další dva příběhy -- Pět báječných strýčků --  Polní žínka 

Evelínka --  Makový mužíček -- Štuclinka a Zachumlánek. 

(9 hod., 47 min.) - MP3 - Účinkují Jiřina Bohdalová, Vlastimil 

Brodský, Eduard Cupák a další - Určeno pro děti. 
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Komplet obsahuje šest původních pohádkových alb a další bonusy.  

 

Jelínek, Ivan                                     ZK 4587/1-2 

Jablko se kouše 

(33 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar. 

Obsáhlé autentické svědectví o životě českého novináře, který po 

únoru 1948 emigroval do Anglie.  

 

 

Atentát na Heydricha                       ZK 4592 

Paměť národa : sedmdesát příběhů Paměti národa 

(4 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík 

Portréty osobností spjatých s protinacistickým odbojem, atentátem 

na Heydricha a následnými represemi ze strany okupační moci.  

 

 

Vágner, Zdeněk                                ZK 4595 

Lví píseň 

(13 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Klejna Luboš. 

Dobrodužné příběhy inspirované autorovými zkušenostmi s lovem 

zvěře v Africe. -- Určeno pro děti a mládež.  

 

Mrázek, Jiří                                        ZK 4599 

O kozlech, ovcích a lidech : (Ježíšova podobenství podle 

Matoušova evangelia) 

(4 hod., 45 min.) - MP3 – Čte Jana Zvolánková. 

 

Hrdlička, Pavel                                  ZK 4600 

Smrt nosí rudé škorně 
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(8 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop. 

Historická detektivka ze středověké Prahy roku 1396, jejímž 

hrdinou je Václav, podrychtář Starého Města pražského, který je 

pověřen vyšetřením vraždy mladého pána Jindřicha Bludovského.  

 

Urban, Miloš                                     ZK 4604 

Poslední tečka za Rukopisy : nová literatura faktu 

(6 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš. 

Zajímavý román je literární fikcí o nových faktech, týkajících se 

proslulých Rukopisů královédvorského a zelenohorského.  

 

 

 


