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PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

  

MacDonaldová, Betty                      ZK 91  

Haló, paní Láryfáry!  

1 audiodisk (3 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Zdena Černá  

Pět příběhů rozdováděných dětí, jejichž povahové neduhy léčí paní 

Láryfáry bylinkami. Kniha pro děti od 6 let a pro všechny, kteří mají 

smysl pro humor.  

  

Liljensøe, Jørgen                              ZK 114  

Lov na medvěda  

1 audiodisk (5 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Moderní robinzonáda o napínavých dobrodružstvích dvou 

eskymáckých dětí přináší i cennou výpověď o dřívějším způsobu 

života, který ještě přežívá v odlehlých oblastech grónského pobřeží.  

  

L'Amour, Louis                                  ZK 386  

Drsnou vysočinou  

1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra  

Western o nedobrovolném a nebezpečném putování dvou dětí 

drsnou americkou vysočinou.  

  

Batlička, Otakar                                ZK 510  

Jírek, Bohumil  

Ve stínu mešit  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) MP3 - Čte František Sychra - 

Dobrodružné příběhy pro děti od 10 let.  
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Hostomská, Anna                             ZK 1181  

Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby  

1 audiodisk (19 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová  

Průvodce operní tvorbou vybraných děl, zpracovaný pro děti, vypráví 

obsahy oper jako samostatné příběhy. Doplněno medailonky tvůrců.  

  

Jirásek, Ondřej                                  ZK 1266  

Moravské pohádky a pověsti  

1 audiodisk (3 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Arnošt Goldflam  

Soubor nejkrásnějších pohádek a pověstí Jižní Moravy pro děti i 

dospělé.  

  

Lambert, Eric                                     ZK  1461  

Delfín   

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) MP3 - Čte Heda Čechová  

Příběhy o přátelství delfína a obyvatel australského městečka.  

  

Lord, Gabrielle                                   ZK 1478  

Spiknutí 365. Leden.  

1 audiodisk (3 hod., 29 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  

První díl chystaného knižního seriálu, jehož patnáctiletý hrdina má 

přesně rok na záchranu svého života.   

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1479  

Spiknutí 365. Březen  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  
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Třetí díl chystaného knižního seriálu, jehož patnáctiletý hrdina 

Callum má přesně rok na záchranu svého života.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1480  

Spiknutí 365. Duben   

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  

Čtvrtý díl napínavého knižního seriálu, jehož patnáctiletý hrdina 

Callum má přesně rok na záchranu svého života. V dubnu se snaží 

přijít na tajemství Záhady rodu Ormondů a zachránit svou sestru 

Gábi.   

  

Štorch, Eduard                                  ZK 1498  

Bronzový poklad  

1 audiodisk (6 hod., 37 min.) 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   

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jan Werich  

Soubor pohádek pro malé i pro dospělé čtenáře.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1555  

Spiknutí 365. Červen  

1 audiodisk (4 hod.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  

Šestý díl napínavého knižního seriálu, jehož patnáctiletý hrdina  
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Callum má přesně rok na záchranu svého života. V červnu se snaží 

získat klenot Ormondů, který mu má pomoci vyřešit záhadu 

singularity rodu Ormondů.   

  

 

Frič, Alberto Vojtěch                         ZK 1569  

Dlouhý lovec: dobrodružství u indiánů Kaďuevů   

1 audiodisk (9 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – Pro mládež.  

Dobrodružný příběh, odehrávající se v jihoamerické divočině na 

počátku 20. století.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1587  

Spiknutí 365. Květen  

1 audiodisk (3 hod., 58 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  

Pátý díl napínavého knižního seriálu, jehož patnáctiletý hrdina 

Callum má přesně rok na záchranu svého života. V květnu putuje za 

svým strýcem Bartem a získává od něj zcela nové informace  o 

Záhadě rodu Ormondů.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1588  

Spiknutí 365. Červenec  

1 audiodisk (3 hod., 51 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  

Sedmý díl knižního seriálu, v němž je patnáctiletý hrdina Callum 

stále na útěku a bojuje za záchranu svého života.   

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1589  

Spiknutí 365. Srpen  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 – pro starší děti - Čte Jiří Klika  
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Osmý díl napínavého knižního seriálu, jehož hlavní hrdina Callum 

Ormond má přesně rok na záchranu svého života. Další měsíc s 

sebou přínáší nejedno nebezpečí a v ohrožení života není pouze 

Cal.   

  

 

Lord, Gabrielle                                  ZK 1590  

Spiknutí 365. Září  

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) MP3 - pro starší děti -- Čte Jiří Klika  

Devátý díl napínavého knižního seriálu, jehož hlavní hrdina Callum 

Ormond má přesně rok na záchranu svého života. V září znovu 

nachází svou sestru Gabi a čeká ho další setkání s dvojníkem 

Ryanem.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1591  

Spiknutí 365. Říjen  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) MP3 - pro starší děti -- Čte Jiří Klika  

Desátý díl napínavého knižního seriálu, jehož hlavní hrdina Callum 

Ormond má přesně rok na záchranu svého života. V říjnu se Cal 

snaží získat od Oriany klenot Ormondů i Záhadu, chystá se na cestu 

do Irska.   

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1592  

Spiknutí 365. Listopad  

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) MP3 – pro starší děti -- Čte Jiří Klika  

Jedenáctý díl napínavého knižního seriálu, jehož hlavní hrdina 

Callum Ormond má přesně rok na záchranu svého života. V 

listopadu odhalí Cal tajemství únosu dvojčat a snaží se získat 

falešný pas na cestu do Irska.   
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May, Karl                                          ZK 1601/1-2  

Ve stínu padišáha 1.díl 

2 audiodisky (19 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Dobrodružné putování exotickými končinami, které hrdina pod 

jménem Kara ben Nemsí podstupuje spolu se svým arabským 

sluhou a nerozlučným přítelem Halefem.   

   

May, Karl                                           ZK 1602  

Ve stínu padišáha 2.díl 

1 audiodisk (16 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

2. díl dobrodružného cyklu se opět odehrává v severním Iráku.   

  

May, Karl                                           ZK 1603  

Ve stínu pádišáha. Díl 3  

1 audiodisk (14 hod., 22 min.) MP3 – Čte Jiří Škoda  

3. díl dobrodružného cyklu vypráví o putování územím kočovných 

kmenů na Arabském poloostrově.   

  

May, Karl                                           ZK 1604  

Ve stínu padišáha. 4. díl  

1 audiodisk (13 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Kara ben Nemsí pronásleduje balkánskou krajinou tlupu lupičů, 

vrahů a únosců dívek.   

  

May, Karl                                          ZK 1605  

Ve stínu padišáha 5.  

1 audiodisk (13 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška  
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Kara ben Nemsí se se svým arabským sluhou dostává do 

smrtelného nebezpečí při pronásledování bandy vrahů a lupičů.  

 

 

 

May, Karl                                          ZK 1606  

Ve stínu padišáha. 6. díl  

1 audiodisk (11 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Martin Velda  

Poslední díl dobrodružného cyklu, v němž Kara ben Nemsí se svým 

přítelem Halefem konečně zneškodní tlupu loupežných vrahů.  

  

Hrdličková, Věna                              ZK 1661  

Démonova flétna  

1 audiodisk (5 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková - Japonské 

pohádky.  

  

Lord, Gabrielle                                  ZK 1672  

Spiknutí 365. Prosinec  

1 audiodisk (5 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika  

Dvanáctý, poslední díl napínavého knižního seriálu, jehož hlavní 

hrdina Callum Ormond má přesně rok na záchranu svého života. 

Odhalení tajemné singularity rodu Ormondů je na dosah.   

 

Němcová, Božena                            ZK 1724  

Pohádky Boženy Němcové  

1 audiodisk (2 hod., 29 min.) MP3 - Národní pohádky.   
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Pleva, Josef Věromír                        ZK 1758 

Robinson Crusoe  

1 audiodisk (5 hod., 57 min.) MP3 --  Čte Miloslav Mejzlík  

Dobrodružný román o osudech trosečníka bojujícího o přežití na 

pustém ostrově, určený především starším dětem.   

  

 

Werich, Jan                                       ZK 1771  

Fimfárum  

1 audiodisk (6 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Stella Zázvorková – Pro 

děti  

Parafráze známých a obvyklých pohádkových motivů s vtipnou 

pointou.   

  

Verne, Jules                                      ZK 1803  

Škola robinzonů  

1 audiodisk (7 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková – Pro 

mládež.   

Dobrodružný román vypráví o mladém synovci kalifornského 

milionáře, který pohrdl pohodlným životem a v touze po dobrodružství 

podniká obtížnou cestu kolem světa.  

  

Wotte, Herbert                                  ZK 1816/1-2  

Magellanova cesta kolem světa  

2 audiodisky (20 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec – Pro čtenáře 

od 10 let.  

Dobrodružný příběh líčí přípravu a průběh cesty kolem světa 

portugalského mořeplavce.   
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Erben, Karel Jaromír                        ZK 1821/1-2  

Zlatá kniha pohádek  

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

Sbírka klasických pohádek pro předškolní děti a začínající čtenáře.  

  

 

Kovářík, Vladimír                              ZK 1833/1-2 

Literární toulky Moravou  

2 audiodisky (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.   

  

May, Karl                                           ZK 1858/1-2  

Mahdí  

2 audiodisky (17 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel – Pro starší 

děti a mládež.  

Dobrodružný román zachycuje spletitý řetězec pronásledování, 

úkladů, intrik a trestných výprav ze zákulisí Mahdího povstání v 70. 

letech 19. století.   

  

Wilde, Oscar                                      ZK 1877  

Šťastný princ  

1 audiodisk (3 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková – Pro 

starší děti.  

Soubor citlivých a moudrých umělých pohádek.   

  



10  

  

 

Rudolf, Stanislav                              ZK 1880/1-2  

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

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

Dvoudílný román o dospívající dívce, jíž lehká atletika pomůže 

získat sebevědomí, přátelství i lásku.   

  

 

 

Kipling, Rudyard                               ZK 1884  

Knihy džunglí  

1 audiodisk (12 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič – Pro 

děti a mládež.  

Vyprávění z říše zvířat o chlapci Mauglím, který vyrostl mezi zvířaty v 

indické džungli, naučil se jejich zákon a řídil se jím.   

  

Mikulka, Alois                                  ZK 1887  

Ježibaby, Pacička a zajíci  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (4 hod., 7 min.) - MP3 -- Čtou Eva Hrušková, Jan Přeučil 

– Pro děti. Pohádková vyprávění inspirovaná městem Kutnou Horou 

i jeho okolím.   

  

Petříčková, Renata                           ZK 1889  
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Skřítkové pod stříbrným městem  

1 audiodisk (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  

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

Čechová Sbírka lidových krkonošských pohádek.   

  

Winter, Zikmund                              ZK 1925  

Rozina sebranec  

1 audiodisk (9 hod. 29 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá – Od 13 let.  

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

lidí ve dvoře anežského kláštera na Františku.   

  

Kovářík, Vladimír                              ZK 1833/1-2  

Literární toulky Moravou  

2 audiodisky (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.   
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Erben, Karel Jaromír                        ZK 1961 

Pohádková kytice  

1 audiodisk (10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková – Pro 

děti a mládež. 

Výbor pohádek českých a pohádek slovanských národů.  

  

Aubry, Cécile                                     ZK 1965  

Sebastián mezi lidmi 3. díl  

1 audiodisk (7 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková – Pro 

starší děti a mládež. 

Půvabné vyprávění a pokračování příběhů chlapce a jeho psa je 

věnováno problému vztahu otce a syna.   

  

Andersen, Hans Christian                ZK 1988  

Pohádky  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá.  

Sbírka klasických pohádek dánského spisovatele určená větším 

dětem a dospělým.   

 

May, Karl                                           ZK 2015/1-2  

Poklad na Stříbrném jezeře  

2 audiodisky (14 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Töpfer – Pro 

mládež.  

Dobrodružný příběh z Divokého západu.   

  

Kotzwinkle, William                         ZK 2017  

E. T. mimozemšťan  
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1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Dagmar Bartáková – Pro 

děti a mládež.  

Románová podoba úspěšného vědeckofantastického filmu o 

setkání a přátelství dětí a mimozemské bytosti.   

  

Bond, Michael                                   ZK 2045 

Medvídek Paddington  

1 audiodisk (2 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička- Pro děti  

Veselé příhody medvídka, který přijel do Velké Británie z Peru jako 

černý pasažér.   

  

Porter, Eleanor Hodgman                ZK 2130 

Pollyanna  

1 audiodisk (7 hod., 34 min.) - MP3 - Pro děti a mládež  

Slavný příběh americké holčičky - sirotka, kterého se ujme 

mrzoutská teta.   

  

Padych, Jan                                       ZK 2156  

Z pravěkých ság. Nesmrtelný  

1 audiodisk (6 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika- Pro děti a 

mládež  

Napínavý, poměrně krvavý příběh z pravěké Moravy se odehrává na 

přelomu mladší doby bronzové a starší doby železné.   

  

Walliams, David                               ZK 2192  

Babička drsňačka  

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) – MP3 – Čte Věra Slunéčková- Pro děti 

a mládež  
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Seznamte se s Benovou babičkou. Je jako každá jiná – až na to, že 

je mezinárodní lupičkou klenotů a má v plánu ukrást korunovační 

klenoty! Budete se skvěle bavit. Možná budete i trochu brečet. Ale 

nikdy se nebudete nudit.   

  

Twain, Mark                                      ZK 2204  

Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna  

1 audiodisk (5 hod., 34 min.) - MP3 -- Čtou Jiří Bartoška, Petr 

Hotmar.  

Román o dobrodružstvích dvou chlapců z otrokářského jihu v povodí 

řeky Mississippi.   

  

Krakonoš a lyžníci                            ZK 2211  

1 audiodisk (1 hod., 12 min.) - MP3 - Pro děti od 9 let.   

Přepis filmu s komentářem. Film vypráví o začátcích lyžařského 

sportování za Rakouska-Uherska v Krkonoších.   

  

Procházková, Iva                              ZK 2213  

Čas tajných přání  

1 audiodisk (6 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá - Pro dívky. 

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

  

Drijverová, Martina                           ZK 2215  

České dějiny očima Psa. 1: co bylo, to bylo  

1 audiodisk (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, 
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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  

1 audiodisk (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.   

Wilder, Laura Ingalls                        ZK 2284     

Uprostřed hlubokých lesů a mezi Indiány       

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Romantický příběh malého děvčátka odehrávající se v době 

osídlování západního území USA v poslední čtvrtině 19. století.  

  

Müller, Jaroslav                                 ZK 2285  

Přátelé Zeleného údolí  

1 audiodisk (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.  

  

Čapek, Karel                                     ZK 2295  

Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa 

Čapka  

1 audiodisk (6 hod., 19 min.) – MP3 – Čte Miloš Vavruška.  
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Veselé pohádky o vílách, skřítcích, vodnících, také o loupežnících, 

pošťácích, 16oférek.  

  

Havel, Josef                                       ZK 2341  

Svět ve škatulce  

1 audiodisk (7 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová – Pro děti 

od 12 let   

Knížka o muzejnictví, muzeích a práci v nich.   

  

Deary, Terry                                       ZK 2354  

Shwindlova zločinecká akademie  

1 audiodisk (4 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová- Pro 

děti od 9 do 12 let  

Humorný příběh dvou dětských zlodějíčků z chudinské čtvrti v 

městečku Wildpool se odehrává v Anglii v době panování královny 

Viktorie.   

  

Vaněček, Michal                               ZK 2356  

Prázdniny s dráčkem  

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

Přeučil- Pro děti od 5 let.  

Malý Vojta zažívá spoustu dobrodružství na prázdninách u dědečka  

a babičky na venkově.   

 

Dědeček, Jiří                                     ZK 2357  

Pohádky o Malé tlusté víle  

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

děti    
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Krátké příběhy, odehrávající se v dětském pokojíčku. Hlavními 

hrdiny jsou roztodivné hračky a jeden živý kocour.   

  

Vigan, Delphine de                           ZK 2358   

No a já  

1 audiodisk (5 hod., 18 min.) – MP3 – Čte Lucie Matoušková.  

Náhodně zvolené téma školního projektu zaměří pozornost 

třináctileté Lou na problém pařížských bezdomovců a změní tak 

život nejen jedné bezdomovkyně, ale i její rodiny.  

  

Rudolf, Stanislav                               ZK 2363 

V každém okně Julie  

1 audiodisk (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  

3 audiodisky (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  
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1 audiodisk (3 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro děti od 8 

let  

Druhá kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.   

  

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2373  

Bouráci   

1 audiodisk (3 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro děti 

od 8 let.  

Čtvrtá kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.   

  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2374  

Kouzláci  

1 audiodisk (3 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro děti od 8 

let.  

Třetí kniha ze série "Pachatelé dobrých skutků" o dvou 

kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za 

druhou.   

 

Turková, Mariana       ZK 2380 

Maharal: Tajemství talismanu      

1 audiodisk (1 hod., 43 min.) - MP3 -- Scénář Martin Bezouška - Pro 

děti a mládež.  

Komentáře čte Ilja Kreslík; Hrají: Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár,  

Barbora Seidlová, Matyáš Valenta, Tomáš Materna, Petra  
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Šimberová, Adriana Neubauerová, Matěj Hádek, Miroslav Táborský, 

Václav Neužil ml., Josef Somr  

Přepis filmu s komentářem. Napínavý a fantastický příběh tří 

pražských dětí Aleny, Davida, Ondry a charismatického hledače 

pokladů Aarona Cohena nás zavede na ta nejtajemnější místa staré 

Prahy, do rozvalin starého vodního hradu a mezi podivuhodné 

bytosti z dávných časů… Tam všude se odehrává napínavé  a 

dobrodružné pátrání po záhadném pokladu, Golemovi a bájném 

Kameni mudrců.  

  

Kratochvíl, Miloš                               ZK 2389  

Klofáci                                                

1 audiodisk (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.   

  

Kvarda, Vladimír                               ZK 2391   

Pohádky na křídlech  

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

Rychetníková Veselá pohádka o letadlech s duší.   

  

Vokolek, Václav                                ZK 2396  

Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin  

1 audiodisk (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. - Určeno starším dětem.  
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Diekmann, Miep                               ZK 2400  

Annejet má problémy  

1 audiodisk (7 hod., 41 min.) – MP3 – Čte Hana Makovičková.  

Příběhy, v nichž se Annejet objevuje jako studentka gymnázia 

s citovými problémy a s problémy rodičů.   

  

Švihran, Ladislav                              ZK 2407 

Nenápadní společníci  

1 audiodisk (8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková– Pro 

čtenáře od 9 le  

Stručné vysvětlení objevů a vývoje nejrůznějších vynálezů, které 

slouží běžné denní potřebě.   

 

Šnajder, Bohuslav                            ZK 2408  

Planeta žízně  

1 audiodisk (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.  

  

Adams, Richard                                ZK 2410/1-2 

Daleká cesta za domovem  

2 audiodisky (20 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková – Pro 

děti  

Vyprávění o malém králičím společenství, jež vypuzeno civilizací ze 

svého obydlí, hledá nový klidný domov.  
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Adams, Richard                               ZK 2411  

Příběhy z Kamenitého vrchu  

1 audiodisk (7 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková – Pro 

děti  

Pokračování knížky "Daleká cesta za domovem" připomíná a rozvíjí 

osudy členů statečné králičí kolonie na anglickém venkově. Autor 

knihu rozdělil do tří částí: soubor tradičních pohádek a zkazek  o 

bájném králičím rekovi El-hréranovi, vyprávění o dobrodružstvích, 

která El-hréran a Cupydup zažijí na cestě domů a další osudy 

známých králíků z Kamenitého vrchu.   

  

De Jong, Meindert                            ZK 2415  

Kolo na střeše  

1 audiodisk (7 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková – Pro děti  

Humorný příběh líčí zajímavý život na holandském pobřeží, kde si 

skupina rybářských dětí umíní přilákat do jejich vesnice čápy k 

trvalému hnízdění.   

  

Aldridge, James                                ZK 2422  

Spor o poníka  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková -- Pro děti  

Příběh sporu chudého farmářského chlapce a bohaté invalidní dívky 

o poníka, kterého oba milují.  

  

Andersen,  Hans Christian               ZK 2427  

Sněhová královna  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 – Pro děti   
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Pohádka o dívce Gerdě, která svou láskou dokázala zničit kouzlo 

Sněhové královny.   

  

Assollant, Alfred                               ZK 2437  

Hrdinný kapitán Korkorán  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3  -- Čte Jiří Kadlec - Pro čtenáře 

od 10 let  

Pravdivé, i když v podrobnostech vymyšlené, vyprávění o 

neuvěřitelných a podivuhodných dobrodružstvích hrdinného 

bretaňského kapitána Korkorána, který bojuje v 2. polovině 19. 

století po boku Indů proti anglické expanzi.   

  

Aškenazy, Ludvík                              ZK 2438  

Cestopis s jezevčíkem  

1 audiodisk (3 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová - Pro děti  

Polopohádkové, veselé cestování staré postele, stařenky a 

jezevčíka Aidy.  

  

Aškenazy, Ludvík                              ZK 2439  

Putování za švestkovou vůní  

1 audiodisk (9 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - Pro děti 

od 6 let  

Vtipné vyprávění o dlouhém putování trpaslíka Pitrýska.  

 

Barr, Jindřich Šimon                         ZK 2453  

Chodské pohádky  

1 audiodisk (4 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - Pro děti 

kolem  věku 10 let  
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Soubor pohádek, které pocházejí ze specifické oblasti naší země.  

  

Baisch, Milena                                  ZK 2466  

Dračí pohádky  

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková – Pro 

děti.  

Krátké pohádky o rozpustilých a veselých dráčcích.   

  

Nesbø, Jo                                           ZK 2470   

Doktor Proktor a vana času  

1 audiodisk (7 hod., 33 min.) - Čte Věra Slunéčková -- Pro děti  

Po úspěšném otestování prdicího prášku doktora Proktora se na 

světlo boží vyklube další nepatentovaný vynález - vana a mýdlo 

času. Líza s Bulíkem se o nich postupně dozvědí díky záhadné 

pohlednici, kterou jim Proktor poslal z Francie - roku 1888!  A 

protože přátelé se ve štychu nenechávají, vydávají se za ním ... Co 

dodat? Se šíleným profesorem nelze zažít jiné než ulítlé 

dobrodružství.  

  

Běhounek, František                        ZK 2484  

Kniha robinzonů 

1 audiodisk (14 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Pro děti od 9 

let  

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  
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2 audiodisky (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.  

  

Bawden, Nina                                    ZK 2494    

Carriina válka  

1 audiodisk (5 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá - Pro čtenáře 

od 10 let  

Příběh dětí evakuovaných z bombardovaného Londýna do 

hornického městečka ve Walesu za 2. světové války.   

  

 

 

Ježková, Alena                                   ZK 2506  

Dračí polévka  

1 audiodisk (4 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Vladislav Beneš.  

Příběh dvanáctiletého vietnamského chlapce ze současné Prahy.  

  

Lindgren, Astrid                                ZK 2518  

Detektiv Kalle má podezření  

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová - Pro děti  

První ze tří knih o třináctiletém švédském chlapci, Kalle  

Blomquistovi, vypráví o prázdninové honbě za zlodějem šperků.   
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Deary, Terry                                       ZK 2525  

Řecké báje  

1 audiodisk (4 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

starší děti  

Svazek z řady Děsivá literatura podává netradiční výklad 

starověkých řeckých bájí.   

  

Langen, Annette                               ZK 2526  

Nové dopisy od Felixe  

1 audiodisk (40 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

V knize o plyšovém zajíčkovi Felixovi se malé děti mohou hravou 

formou seznámit s tím, co se jednou budou učit ve škole.  

  

Šrut, Pavel                                          ZK 2532  

Lichožrouti navždy  

1 audiodisk (7 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Barbora Hrzánová.  

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.  

  

Piťha, Petr                                         ZK 2540  

Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny  

1 audiodisk (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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Vaisová, Petra                                  ZK 2543  

Dolejší, Pavel  

Chatrč z kostí: prázdninové dobrodružství dvou nerozlučných 

přátel Samuela Schwarze a Jeremiáše Záruby   

1 audiodisk (4 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Napínavá prázdninová dobrodružství dvou nerozlučných přátel 

Sama a Jerryho.  

  

Bernardinová, Eva                            ZK 2549  

Ahoj bráško!  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (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.  

  

Nesbø, Jo                                           ZK 2570  

Doktor Proktor a konec světa  

1 audiodisk (7 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro 

starší děti.   
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Třetí díl ze série knih o šíleném, nebo aspoň skoro šíleném, 

profesoru Proktorovi a jeho stejně smýšlejících spoluhrdinech,  

drobných uličnictvích a konfliktech s rodiči a se školou.  

  

Nesbø, Jo                                           ZK 2571  

Doktor Proktor a velká loupež zlata  

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) – MP3 – Čte Věra Slunéčková – Pro 

starší děti.  

Čtvrtý, poslední příběh téměř šíleného profesora a jeho přátel Lízy a 

Bulíka.   

  

Blyton, Enid                                       ZK 2590  

Podařená dvojčata  

1 audiodisk (5 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová – Pro dívky.  

Veselé vyprávění o příhodách dvou sester, dvojčat k nerozeznání si 

podobných, které jsou poslány do nové, už předem nenáviděné 

školy.   

  

 

Bonham, Frank                                 ZK 2602  

Záhada bohatého kocoura  

1 audiodisk (4 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá - Pro čtenáře 

od 11 let  

Napínavý příběh z prostředí amerického velkoměsta, kde v 

nejchudší čtvrti působí chlapecký klub.  

  

Burroughs, Rice Edgar                     ZK 2615 

Tarzanovy šelmy  
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1 audiodisk (4 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Další kniha Tarzanových dobrodružství vypráví o únosu Tarzanova 

syna a zavádí hrdiny do džungle a na moře.  

  

Stingl, Miloslav                                  ZK 2616   

Ukradený totem  

1 audiodisk (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.  

  

Bowen, Elizabeth                              ZK 2623  

Skon srdce  

1 audiodisk (14 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková – Pro 

starší dívky  

Román je příběhem šestnáctileté dívky, která v rodině svého 

nevlastního bratra strádá nedostatkem jakéhokoli vřelejšího citu.   

  

 

Bradford, Chris                                  ZK 2626  

Mladý samuraj. Kniha 1, Cesta válečníka  

1 audiodisk (8 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Dobrodružné trilogie o dvanáctiletém Jacku Fletcherovi, který se 

chce stát samurajským válečníkem.  

  

Bradford, Chris                                 ZK 2627  

Mladý samuraj. Kniha 2, Cesta meče  
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1 audiodisk (9 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Druhý díl dobrodružné trilogie o Jacku Fletcherovi, který se chce stát 

opravdovým samurajem, pomstít smrt svého otce a vypořádat se s 

Dračím okem.  

  

Bradford, Chris                                 ZK 2628    

Mladý samuraj. Kniha 3., Cesta draka  

1 audiodisk (10 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Třetí díl dobrodružné trilogie o Jacku Fletcherovi, který má brzy 

podstoupit genpuku, což je obřad dospělosti.  Kniha je určena 

starším dětem a mládeži  

  

Braunová, Petra                               ZK 2635   

Ema a kouzelná kniha  

1 audiodisk (3 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jitka Smutná - Pro čtenáře 

od 7 let  

Napínavý kouzelný příběh o dívce, které jedna neobyčejná kniha, 

které dorůstají stránky, změnila celý život.   

 

 

 

Braunová, Petra                               ZK 2636  

Ztraceni v čase  

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jitka Smutná - Pro děti 

kolem 10 let  

Poutavý příběh chlapce, který je při návratu z nákupu zasažen 

modrým bleskem a tím přemístěn z roku 2007 do roku 1924.  
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Brinsmead, H. F.                              ZK 2641   

 Farma U modrého jeřába  

1 audiodisk (9 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková - Pro 

dívky od 12 let  

Hrdinkou románu je šestnáctiletá Ryl, která se po smrti svého otce 

učí samostatnému životu. Děj dívčího románu je zasazen do 

Melbourne.   

  

Březinová,Ivona                                 ZK 2647  

Lentilka pro dědu Edu  

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

děti od 6 let  

Knížka vypráví o malém klukovi a jeho pradědečkovi, který trpí 

Alzheimerovou nemocí.   

   

Żółkiewska, Wanda                          ZK 2652  

Divoch  

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

Příběh dvanáctileté dívky, která se zotavuje po těžké nemoci a žije 

po celý jeden rok na samotě uprostřed neporušené přírody.  

  

 

Burroughs, Edgar Rice                     ZK 2669  

Tarzanův návrat  

1 audiodisk (4 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika – Pro děti.  

Příběh chlapce, který vyrůstá s opicemi v divočině.  

  

Burroughs, Edgar Rice                      ZK 2675  
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Tarzan z rodu Opů  

1 audiodisk (6 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika - Pro starší děti a 

mládež  

Příběh chlapce, který vyrůstá s opicemi v africké džungli.  

  

Calvino, Italo                                      ZK 2679  

Italské pohádky  

1 audiodisk (15 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Okouzlující sbírka lidových pohádek ze všech oblastí Itálie.  

  

Carroll, Lewis                                      ZK 2696  

Alenka v kraji divů  

1 audiodisk (2 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jiří Ornest.  

Pohádkový příběh o Alence, která sklouzla králičí dírou do 

podzemního pohádkového kraje, plného divů a fantazie.  

  

Carroll, Lewis                                      ZK 2697  

Alenka v kraji divů a za zrcadlem  

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) – MP3 – Čte Hana Makovičková.  

Klasická pohádková knížka vypráví o dobrodružstvích malého 

děvčátka ve fantastické zemi.  

  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2709  

Mansarda v podkroví  

1 audiodisk (7 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jan Cimický – Pro mládež  

Příběh dvou chlapců a jejich vrstevníků, odehrávající se ve vilové 

čtvrti na okraji Prahy v 50. a 60. letech 20. století.  
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Ladislav Špaček                                ZK 2752  

Dědečku, vyprávěj  

1 audiodisk (56 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Špaček -- etiketa pro 

kluky a holčičky od 3 let.  

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  

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

a etika pro předškoláky  

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.  

  

Čapek, Josef                                     ZK 2798  

Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a ještě o 

všelijakých jiných věcech  

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

Knížka půvabných vyprávění o dvou zvířátkách, která spolu žijí jako 

lidé.   

  

Čapek, Karel                                     ZK 2807  
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Pošťácká pohádka; Tulácká pohádka  

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

  

Čarskaja, Lidija Aleksejevna           ZK 2808  

Sibiročka  

1 audiodisk (4 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková – Pro 

dívky  

Dívčí román o knížecí dceři, kterou shodou okolností vychovává v 

sibiřské tajze chudý lovec.  

  

Čechura, Rudolf                                ZK 2817  

Příhody maxipsa Fíka  

1 audiodisk (53 min.) - MP3 -- Čte Petr Rychlý.  

Veselé příhody maxipsa Fíka pro malé i větší čtenáře.   

  

Čermáková, Jarmila Hannah           ZK 2821     

O Vavřincovi  

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

Pohádka.  

  

Čermáková, Jarmila Hannah          ZK 2822    

O vodníčku Bublovi  

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

  

 

Riordan, Rick                                    ZK 2824  

Moře nestvůr  
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1 audiodisk (10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš - Pro starší 

děti.  

Druhá kniha fantasy série o chlapci Percym, který je synem jednoho 

z řeckých bohů.  

  

Červenka, Jan                                   ZK 2829  

Kocour v botách a jiné románské pohádky  

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

děti.  

Sbírka světoznámých pohádek.   

  

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2831  

Kotě z Kocourkova  

1 audiodisk (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 audiodisk (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  
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Malá zlá kouzelnice a drak  

1 audiodisk (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  

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

Česká pohádka.  

  

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2835  

Pohádkový rok  

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

Pohádky pro malé čtenáře.  

  

Čtvrtek, Václav                                  ZK 2836  

Sedm pohádek o vodníku Česílkovi  

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

České pohádky.   

  

Dahl, Roald                                       ZK 2837  

Čarodějnice  

1 audiodisk (4 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Lucie Juřičková.  

První dětský horor. Příběh chlapce a jeho veselé babičky, kteří spolu 

bojují proti mafii čarodějnic.   
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Dahl, Roald                                       ZK 2838  

Jakub a obří broskev  

1 audiodisk (3 hod.) - MP3 -- Čte Igor Smržík - Pro děti od 7 let.  

Příběh malého Jakuba, který se za zvláštních okolností dostane do 

veliké broskve.  

  

Dahl, Roald                                       ZK 2839  

Jirkova zázračná medicína  

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti mladšího školního věku  

Humorný příběh, ve kterém chlapec řeší svou nelibost vůči babičce 

dost svérázným způsobem.   

  

Dahl, Roald                                       ZK 2840  

Karlík a továrna na čokoládu  

1 audiodisk (4 hod., 12 min.) – MP3 – Čte Libuše Havelková – Pro 

čtenáře od 7 let  

Dvakrát denně procházel hrdina knihy kolem brány obrovské 

továrny na čokoládu, a pokaždé si strašně přál podívat se dovnitř.  O 

tom, jak se mu to podařilo, se dovědí čtenáři této knihy, plné sladké 

vůně čokolády i laskavého humoru.  

  

Dahl, Roald                                       ZK 2841  

Matylda   

1 audiodisk (5 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková -  Pro děti 

od 8 let 

Humorné a tak trochu drsné vyprávění o chytré holčičce Matyldě, 

jejích hloupých rodičích a zvláštním nadání.   
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Dahl, Roald                                       ZK 2842  

Obr Dobr  

1 audiodisk (5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

od 7 let  

Pohádkový příběh o holčičce Sofii, která se, bez vlastního přičinění, 

ocitne v Obří zemi.   

  

Dahl, Roald                                       ZK 2843  

Prevítovi  

1 audiodisk (1 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro 

čtenáře od 7 let  

Příběh o zlomyslných manželích Prevítových, jejich vztahu k sobě i 

zvířatům.   

  

De Amicis, Edmondo                        ZK 2846  

Srdce  

1 audiodisk (8 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla - Pro chlapce 

ve věku 9-13 let  

Příběhy jednoho školního roku v italské obecní škole odehrávající se 

v 2. polovině 19. století, které si zapisoval žák třetí třídy.   

  

Decastelo, René                               ZK 2847  

Dům. Velká bitva s Omany  

1 audiodisk (8 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro starší 

děti  

Dobrodružství obyčejného kluka, který poznal tajemství kouzelníků 

Rudolfa II. a učí se je používat.   
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Deyl, Václav                                       ZK 2858  

Příběhy z Medové stráně  

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

Veselé příběhy zvířátek z Medové stráně.   

  

DiCamillo, Kate                                 ZK 2859  

Příběh o Zoufálkovi, aneb, Vyprávění o myšákovi, princezně, 

troše polévky a špulce niti  

1 audiodisk (4 hod., 29 min.) – MP3 – Čte Monika Schullerová – Pro 

starší děti a mládež. 

Poetický příběh o maličkém a statečném myšákovi se odehrává 

v bludišti sklepení v nádheře hradních komnat.  

  

Diekmann, Miep                               ZK 2862  

Annejet zasahuje  

1 audiodisk (5 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová – Pro děti 

a mládež  

Příběh z prostředí holandských gymnasistů.  

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2864  

Kronika rodu Spiderwicků - A co bylo potom. Kniha 1, 

Rusalčina píseň  

1 audiodisk (2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

čtenáře od 8 let  

První díl nové řady příběhů o dětech, které odhalují bytosti, které ač 

většinou lidé nevidí, žijí mezi nimi.   

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2865  

Kronika rodu Spiderwicků - A co bylo potom. Kniha 2, 

Obrovité potíže  

1 audiodisk (2 hod., 46 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová - Pro 

čtenáře od 8 let  

Druhý díl nové řady příběhů o dětech, které odhalují bytosti, které, 

ač většinou lidé nevidí, žijí mezi nimi.   

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2866  

Kronika rodu Spiderwicků – A co bylo potom. Kniha 3, 

Veličenstvo saň  

1 audiodisk (3 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová – Pro 

čtenáře od 8 let  

Závěrečný svazek druhé řady příběhů o dětech, které odhalují 

bytosti, které ač většinou lidé nevidí, žijí mezi námi.   

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2867  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 1, Klíč k určování 

kouzelných tvorů  

1 audiodisk (1 hod., 25 min.)- MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti od 8 let.  

První kniha fantasy série o třech dětech, které díky tajemné knize 

vstoupí do světa kouzelných tvorů.  

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2868  

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 2, Kámen ke koukání  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Druhá kniha fantasy série, v níž se tři sourozenci utkají s 

nepřátelskými skřety - Pro děti od 8 let.  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2869  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 3, Tajemství tety Lucindy  

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Třetí kniha fantasy série, v níž tři sourozenci ztratí Klíč, čímž se 

dostanou do ještě větších potíží než v boji se skřety. - Pro děti od 8 

let.   

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2870  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 4, Strom ze železa  

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová.  

Čtvrtá kniha fantasy série, v níž se během šermířského turnaje 

začnou kolem tří sourozenců opět dít podivuhodné věci. - Pro děti 

od 8 let.   

  

DiTerlizzi, Tony,                                 ZK 2871  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 5, Mulgarath se zlobí  

1 audiodisk (2 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Pátá, závěrečná, kniha fantasy série, v níž sourozenci zachraňují 

svoji vlastní maminku. -- Pro děti od 8 let.   

  

Drda, Jan                                           ZK 2881  

O hloupé havířce  

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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1 audiodisk (1 hod., 30 min.) - MP3 - Čtou Libuše Havelková, Martin 

Růžek  

Obsahuje: O hloupé havířce -- Vodník v pivovaře. - Pro děti. - Pohádky.   

 

 

 

Drda, Jan                                           ZK 2882  

Zlaté kapradí  

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

Vlastimil Brodský  

Obsahuje: Zlaté kapradí -- Pohádka vodnická. Pro děti. – Pohádky.   

 

Durrell, Gerald Malcolm                  ZK 2901  

Mluvící balík  

1 audiodisk (7 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková - Pro 

čtenáře od 9 let  

Příběhy o vyčarované říši Mytologii, v níž tři děti pomáhají dobrým 

pohádkovým tvorům bojovat proti baziliškům, kteří si chtějí celou 

říši zotročit.   

  

Durrell, Gerald Malcolm                  ZK 2902  

Oslí spiknutí  

1 audiodisk (3 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková - Pro 

děti.   

Úsměvný příběh ze života anglické rodiny na prázdninách u 

Jonského moře, jejíž děti pomáhají kamarádovi splatit dluh 

dobrodružnou loupeží oslů.  
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Egli, Werner J.                                    ZK 2914  

Volání vlka  

1 audiodisk (6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika - Pro čtenáře od 

11 let  

Napínavý příběh chlapce s indiánskými předky, sedmnáctiletého 

Zana, který společně se zachráněným vlkem uniká před lovci i 

zákonem.   

Ende, Michael                                   ZK 2919  

Děvčátko Momo a ukradený čas  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Pohádkový román o děvčátku, které se svojí odvahou a vírou v 

přátelství pokusí zachránit velké město před zloději času.  

Pro děti od 8 let.  

  

Engelhardt, Ingeborg                        ZK 2920  

Loď do Grónska  

1 audiodisk (5 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková – Od 12 

let.  

Příběh dvou sourozenců, mladého námořníka a slepého děvčátka, 

kteří se stávají posledními svědky tragického zániku normanské 

osady v Grónsku v polovině 16. století.   

  

Pleva, Josef Věromír                         ZK 2946/1-2  

Malý Bobeš  

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

Pro děti.   

Vyprávění o autorově dětství na Českomoravské vysočině. Výběr 

příběhů z knihy.   
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Riordan, Rick                                     ZK 2950  

Percy Jackson. Prokletí titánů  

1 audiodisk (12 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubešm - Určeno 

starším dětem  

Třetí kniha série o chlapci Percym, který je synem jednoho z 

řeckých bohů.   

  

Fischerová, Daniela                          ZK 2956  

Duhová jiskra  

1 audiodisk (2 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil - Pro děti a 

mládež..  

Krátké příběhy, určené starším dětem, ale i dospělým.  

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

světem.   

  

Fleischman, Sid                                ZK 2967  

U veliké lžíce!  

1 audiodisk (5 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Pro čtenáře od 

9 let  

Úsměvné vyprávění o dvou účastnících zlatokopecké horečky - 

dvanáctiletém chlapci a jeho sluhovi.   

  

Foglar, Jaroslav                                ZK 2969  

Dobrodružství v Zemi nikoho  

1 audiodisk (8 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá - Pro děti a 

mládež  
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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  

1 audiodisk (8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti a 

mládež  

Dobrodružná kniha o přátelství dvou chlapců, kteří se snaží objevit 

tajemství nádherné Jezerní kotliny uprostřed skal.  

 Foglar, Jaroslav                                ZK 2971  

Jestřábe, vypravuj  

1 audiodisk (8 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti a 

mládež  

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  

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti  a 

mládež  

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  



45  

  

 

1 audiodisk (9 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti a 

mládež  

Pokračování kroniky akcí legendárního skautského oddílu - pražské 

Dvojky.   

  

Foglar, Jaroslav                                ZK 2974  

Poklad Černého delfína  

1 audiodisk (7 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti a 

mládež  

Příhody chlapců z turistického oddílu ze Smíchova, kteří mimo jiné 

hrají celoroční oddílovou hru o poklad Černého delfína.   

 Foglar, Jaroslav                                 ZK 2975  

Stínadla se bouří: Rychlé šípy a záhadný hlavolam  

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

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

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

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  

1 audiodisk (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  
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Tajemství Velkého Vonta: Rychlé šípy znovu ve Stínadlech  

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

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

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

stopách dávného příběhu. - Pro děti a mládež.  

Závěrečný díl velkolepé trilogie, odehrávající se ve zšeřelých 

uličkách, sklepeních a dvorech Stínadel.   

  

Foglar, Jaroslav                                 ZK 2978  

Záhada hlavolamu  

1 audiodisk (8 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - Pro děti 

a mládež  

Slavný chlapecký klub Rychlé šípy pátrá v tajemných  a 

nebezpečných uličkách čtvrti zvané Stínadla po stopách ježka v 

kleci.   

  

Fortún, Elena                                    ZK 2981  

Celie si vymýšlí  

1 audiodisk (4 hod., 13 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková – 

Obsahuje: Celie si vymýšlí – Celie ve škole – Celie spisovatelkou – 

Celie jde do světa – Celie a její kamarádi – Celie vychovatelkou – 

Pro mladší děti.   

Každodenní příběhy sedmileté madridské holčičky Celie z bohaté 

rodiny, která má velkou fantazii a z toho vznikají různé patálie  a 

neuvěřitelné příhody.  

  

Fortún, Elena                                    ZK 2984  

Celie ve škole  
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1 audiodisk (5 hod., 6 min.) – MP3 – Čte Gabriela Rohrbachová – 

Pro mladší děti  

Pokračování nezbedností devítileté španělské holčičky Celie, 

tentokrát v klášterní škole.  

  

Franková, Hermína                          ZK 2988  

Macourek, Miloš   

Dívka na koštěti  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) – MP3 – Čte Jana Scheubová – Pro 

děti a mládež  

Humorné příhody mladé čarodějnice Saxany, která svoji 

nesmrtelnost vymění za „obyčejný“ lidský život.   

  

Frantová, Zuzana                              ZK 2989  

Vikinská princezna, aneb, Velké velrybí vyprávění  

1 audiodisk (4 hod., 32 min.)- MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

od 9 let.  

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

  

Fühmann, Franz                               ZK 2994 

Prométheus  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková – Pro 

mládež  

Dramatické převyprávění staré řecké báje o vzniku světa, o vládě 

Titánů, o boji vládce Krona s jeho dětmi, o vítězství Dia a jeho 

založení nové říše pod vládou olympijských bohů.   

  

Garfield, Leon                                   ZK 3001  
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Jack Holborn  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro čtenáře od 

10 let  

Neuvěřitelná dobrodružství třináctiletého chlapce, která zažil mezi 

piráty, při cestě neznámou divočinou i na trhu otroků v africkém 

přístavu i v Londýně  

  

Gordon, Roderick                             ZK 3025/1-2  

Williams, Brian  

Hlouběji do Podzemí  

2 audiodisky (21 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech - Pro 

čtenáře od 12 let   

Druhá kniha série Podzemí, ve které záhadné Podzemí odhaluje 

nová hrozivá tajemství.   

Navazuje na: Ztracený svět v Podzemí.   

  

Gordon, Roderick                             ZK 3026/1-2  

Williams, Brian  

Návrat z Podzemí   

2 audiodisky (17 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal -- Pro 

čtenáře od 12 let  

Čtvrtá kniha série Podzemí, ve které se rozhoduje o tom, zda Will 

dokáže uniknout před dalším nebezpečím.   

Navazuje na: Volný pád do Podzemí.   

  

Gordon, Roderick                             ZK 3027/1-2  

Williams, Brian  

Útok z Podzemí  
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2 audiodisky (14 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal - Pro 

čtenáře od 12 let  

Pátá kniha série Podzemí, ve které se boj proti Styxům přesouvá z 

Podzemí na Povrch.  

Navazuje na: Návrat z Podzemí.  

  

Gordon, Roderick                             ZK 3028/1-2  

Williams, Brian  

Volný pád do Podzemí  

2 audiodisky (20 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal, 

Vladimír Čech - Pro čtenáře od 12 let  

Třetí kniha série Podzemí, ve které cesta ke středu Země a zahradě 

druhého slunce pokračuje.   

Navazuje na: Hlouběji do Podzemí.  

   

Gordon, Roderick                             ZK 3029/1-2  

Williams, Brian  

Ztracený svět v Podzemí  

2 audiodisky (15 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech - Pro 

čtenáře od 12 let  

První kniha volné série Podzemí. Fantasy příběh čtrnáctiletého 

Willa, který spolu s otcem pátrá po zmizelém světě pod zemí.  

  

Řeháčková, Věra                              ZK 3034  

Šeptám sny do koňské hřívy  

1 audiodisk (8 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Magdalena Knoblochová – 

Pro dívky  
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Čtrnáctiletá Jana miluje zvířata, všechen volný čas tráví u přátel v 

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

  

Špaček, Ladislav                              ZK 3048  

Tereza  

1 audiodisk (3 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Šárka Vaculíková -- etiketa 

pro dívky.  

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.  

  

Soukupová, Petra                             ZK 3051  

Bertík a čmuchadlo  

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

Kubařová - Pro děti   

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.  

  

Strnadová, Veronika                         ZK 3053  

Děti ráje  

1 audiodisk (5 hod., 16 min.) – MP3 – Čte Marcela Šiková – Pro 

mládež.  

Literární zpracování stejnojmenného populárního muzikálu, 

napsané podle původního scénáře Sagvana Tofiho.   

  

Vebrová, Sandra                               ZK 3056  
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Ducháčkovic rodina, aneb, Strašidla mezi námi  

1 audiodisk (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.   

  

Jones, Terry                                       ZK 3059  

Pohádky k neuvěření  

1 audiodisk (4 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík - Pro děti  

Dvacet jedna moderních pohádek vycházejících ze známých příběhů 

otočených doslova naruby, až do groteskní podoby.   

  

Snicket, Lemon                                ZK 3061  

Řada nešťastných příhod : Kniha 1, Zlý začátek  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová – 

Pro děti.  

Neuvěřitelně nešťastný příběh sourozenců Baudelairových. Kniha je 

psána ve stylu černého humoru s prvky hororu.  

Jansson, Tove                                   ZK 3071  

Pozdě v listopadu 

1 audiodisk (4 hod., 19 min.) – MP3 - Michaela Doležalová - Pro děti 

od 8 let  

Polopohádkové, polofantastické dobrodružství podivuhodných 

severských skřítků.   

  

Goscinny, René                                ZK 3072 

Mikulášovy prázdniny  
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1 audiodisk (4 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková - Pro 

čtenáře od 9 let  

Krátké, vtipné epizody z mimoškolního prostředí kluka Mikuláše a 

jeho kamarádů.   

  

Gredsted, Torry                                 ZK 3077  

Hura-Kura zelený náramek  

1 audiodisk (6 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti  

Hrdina románu, patnáctiletý dánský chlapec Jorn, prožívá mnohá 

dobrodružství na palubě zaoceánské lodi a poté i ve vzdálené, 

bouřící se Indii.  

  

Riordan, Rick                                    ZK 3087/1-2 

Percy Jackson: Bitva o labyrint  

2 audiodisky (14 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kubeš - Pro mládež  

Čtvrtá kniha fantasy série o chlapci Percy, který je synem jednoho z 

řeckých bohů. Téměř patnáctiletého Percyho čeká další 

nebezpečné léto ve kterém se v doprovodu svých přátel vydává 

vstříc dobrodružství v temných chodbách starověkého labyrintu.   

  

Snicket, Lemony                                ZK 3089  

Řada nešťastných příhod. Temné terárium  

1 audiodisk (4 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti  

Tři sourozence Baudelairovy, dědice velkého majetku, pronásleduje 

jejich chamtivý strýc.  

 

Man, Lubomír                                     ZK 3092   
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S devatenáctkou do Bernu  

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika - Pro děti a 

mládež  

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

začátků až po účast na dorosteneckém mistrovství světa.   

  

Grimm, Jacob Ludwig Karl              ZK 3096    

Grimm, Wilhelm Karl  

Pohádky bratří Grimmů  

1 audiodisk (15 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová -- Pro děti  

Sbírka klasických pohádek pro různé věkové stupně, pohádky 

kouzelné, zvířecí, lhářské, realistické a humorné aj.  

  

Grznárová, Marianna                       ZK 3108  

Ondra a Jura  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá - Pro děti 

od 5 let  

Příhody pasáčků ovcí Ondry a Jury a jejich psa Bundáše.   

  

 

 

Habberton, John                               ZK 3112  

Hýta a Batul. Helenina drůbež  

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - Pro děti  

Rozmarná uličnictví dvou malých darebů, ztrpčujících život svému 

dočasnému opatrovníkovi.   

  

Habberton, John                               ZK 3113  
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Hýta a Batul. Děti jiných rodičů  

1 audiodisk (8 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - Pro děti  

Další příhody dvou malých chlapců, kteří jsou po narození sestřičky 

posláni k tetě, která má o výchově své představy.  

  

Haering, Otakar                                ZK 3114  

Marbulínek a Lucinka u Krakonoše  

1 audiodisk (2 hod., 4 min.)- MP3 -- Čte Zuzana Schulzová - Pro 

malé děti.   

Pohádkové vyprávění o čertím klukovi Marbulínkovi.  

  

Haering, Otakar                                ZK 3115  

Marbulínek a Kašpárek  

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

Obsahuje: Marbulínek, Kašpárek, pejsek Fenek a jejich veselé 

příběhy -- Marbulínek, Kašpárek a pejsek Fenek v zoologické 

zahradě -- Zvířátka ve škole -- Marbulínek s nejmilejšími zvířátky -- 

Marbulínek cestuje..  

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  

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

5 let.  

Pohádkové vyprávění o osudech hmyzích přátel z paseky.   
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Hájek, Petr P.                                    ZK 3119  

Halelujá!  

1 audiodisk (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  

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

děti  

Série půvabných vyprávění o příhodách chlapce Káji od jeho prvního 

dne ve škole až do doby dospělosti.   

  

Leskov, Nikolaj Semenovič              ZK 3145  

O loupežníku Selivanovi  

1 audiodisk (1 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal – Pro 

děti  

Příběh člověka, ze kterého nevědomost, předsudky a pověry udělaly 

"loupežníka" a postrach pro okolí. Pohádky.  

  

 

Snicket, Lemony                               ZK 3155  

Řada nešťastných příhod. Kniha III, Široké okno  

1 audiodisk (4 hod., 43 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti.  
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Dobrodružné příběhy sourozenců Baudelairových, které 

pronásleduje chamtivý strýc Olaf.   

  

Kline, Christina Baker                      ZK 3156  

Vlak naděje  

1 audiodisk (9 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová – Pro 

mládež a starší děti  

Silně emotivní román založený na faktech a podobných příbězích, 

sleduje osudy dětí, končících u pěstounů a porovnává současnost  s 

minulostí.  

  

Zusak, Markus                                  ZK 3159  

Roky pod psa  

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek – Pro 

mládež  

Novela o patnáctiletém Cameronovi, o jeho sebepoznávání, hledání 

místa na světě a problémech s první láskou. První část trilogie  o 

bratrech Wolfových.  

  

Čapek, Karel                                    ZK 3161  

Devatero pohádek  

1 audiodisk (3 hod., 57 min.) - MP3  -- Čte Arnošt Goldflam - 

Pohádky -- Výběr 2 - Pro děti. - Obsahuje: Velká kočičí pohádka -- 

Pohádka psí -- První loupežnická pohádka -- Druhá loupežnická 

pohádka   

 Jansson, Tove                                    ZK 3164  

Kometa  
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1 audiodisk (3 hod., 31 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti od 8 let    

Vyprávění o odvážné výpravě Muminka a Čenicha na vzdálenou 

hvězdárnu, kde chtějí zjistit pravdu o hrozící srážce Země s 

kometou.   

  

May, Karl                                           ZK 3172  

Černý mustang  

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Stanislav Bruder - Pro děti 

a mládež  

Příběh ze 60. let 19. století o boji Old Shatterhanda a Vinnetoua 

proti lstivým Komančům, chystajícím se napadnout dělníky 

dostavované železnice.   

  

Ruiz Zafón, Carlos                            ZK 3215  

Kníže z mlhy  

1 audiodisk (3 hod., 34 min.) – MP3  -- Čte Pavel Chovanec.  

Románová prvotina současného španělského prozaika, určená 

především starším dětem a mládeži, je dobrodružným příběhem 

s fantastickými a hororovými prvky, v jehož středu se pohybuje 

tajemný a děsivý přízrak.   

  

Snicket, Lemony                              ZK 3224  

Řada nešťastných příhod. Kniha IV, Ohavná pila  

1 audiodisk (4 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti.   

Čtvrté pokračování nešťastných příhod sourozenců Baudelairových. 

Vykonavatel závěti pan Poe našel domov pro sirotky Violet, Klause a 

Sunny u majitele pily v Mizerově.   
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Himl, Pavel                                        ZK 3240   

Zlato Šumavy  

1 audiodisk (9 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal - Pro děti 

a mládež  

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.   

  

Hlaváčková, Iva                                ZK 3242  

Vládci Sedmihoří. Diamantová cesta  

1 audiodisk (14 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - 

Pro čtenáře od 11 let  

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.   

 

Walliams, David                               ZK 3245  

Pan Smraďoch   

1 audiodisk (3 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Ivana Lokajová -- Pro děti 

kolem deseti let  

Veselý i dojemný příběh o dvanáctileté Chloe, která se spřátelí s 

bezdomovcem Smraďochem.  

  

 

Hlaváčková, Iva                                ZK 3248/1-2  

Vládci Sedmihoří. Magická cesta  
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2 audiodisky (12 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - 

Pro čtenáře od 11 let  

Pokračování fantasticko-dobrodružného příběhu pro starší děti o 

věčném souboji dobra a zla.  

  

Hofman, Ota                                     ZK 3255  

Červená kůlna  

1 audiodisk (3 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- Pro čtenáře 

od 9 let  

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  

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Jana Scheubová - Pro 

čtenáře od 9 let  

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  

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík - Pro děti  

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  



60  

  

 

Společnost správných romantiků  

1 audiodisk (10 hod.,42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti od 

11-15 let  

Prázdninový dobrodružný příběh party dětí od řeky Rokytky.   

  

Kutinová, Amálie                              ZK 3265  

Gabra a Málinka, galánečky  

1 audiodisk (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. 

Věčnou průvodkyní a družkou je Málince její starší sestra Gabriela 

(Gabra).   

  

Procházková, Iva                              ZK 3270  

Uzly a pomeranče  

1 audiodisk (3 hod., 35 min.) - MP3 – Hrají: Děti libereckých škol - 

Pro děti od 12 let. 

Třináctiletý Darek je hrdinou příběhu o dospívání, zodpovědnosti, 

odvaze a lásce, odehrávajícího se v horské vesnici v Jeseníkách. Pro 

starší děti a mládež.   

  

Riordan, Rick                                    ZK 3274/1-2 

Percy Jackson. Poslední z bohů  

2 audiodisky (14 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Jiří Kubeš - Pro děti a 

mládež  

Pátá kniha fantasy série o chlapci Percym. K šestnáctým 

narozeninám místo dortu, dárků a spousty blahopřání ho čeká další 

zkouška odvahy. Konečně je mu odtajněno temné proroctví a blíží 

se rozhodující bitva.   
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Holub, Jiří                                          ZK 3279 

Jak se zbavit Mstivý Soni  

1 audiodisk (3 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

kolem 10 let  

Mstivá Soňa versus páťáci, neboli Kdo to déle vydrží. Humorný 

příběh ze školního prostředí.   

  

Kuneš, Pavel                                     ZK 3285  

Pár kroků do křesťanství : bez černých i růžových brýlí  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (2 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

od 8 let  

Humorné vyprávění třeťáka Káji, který je trochu jiný než ostatní děti 

ve škole, takže kromě běžných starostí musí občas řešit i něco 

navíc.   

  

Holub, Jiří                                          ZK 3288  

Vzpoura strašidel  

1 audiodisk (2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

okolo 10 let  

Humorný příběh o strašidlech ze zámku Červená.   

Schröder, Rainer M.                         ZK 3302  
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Bratrstvo svatého grálu. Do posledního dechu  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš - Pro děti a 

mládež. 

Román na rozhraní historie a fantasy. Na čtyři templářské rytíře 

čeká nelehký úkol najít a zachránit vzácnou relikvii, svatý grál, před 

dobyvateli.   

  

Peroutková, Ivana                            ZK 3306  

Anička a její kamarádky  

1 audiodisk (2 hod., 24 min.) - MP3  -- Čte Martha Issová - Pro 

mladší dívky  

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  

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) – MP3 – Čtou Jan Dolanský, Lenka 

Vlasáková – Pro čtenáře od sedmi let  

Vtipné a trošku strašidelné vyprávění o malých rošťácích.   

  

Kratochvíl, Miloš                              ZK 3310  

Prázdniny blbce číslo 13  

1 audiodisk (2 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Matouš Ruml – Pro děti 

od 8 let  

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.  
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Horák, Jiří                                         ZK 3318/1-2  

Český Honza  

2 audiodisky (14 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá -- lidové 

pohádky - Pro děti  

Soubor 67 lidových pohádek o Honzovi - chudém čestném chlapci 

s dobrým srdcem, vybraných z četných českých pohádek a 

převyprávěných Jiřím Horákem.  

  

Kastnerová, Alena                           ZK 3344  

O líné babičce  

1 audiodisk (2 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Arnošt Goldflam - Pro děti 

od 6 let  

Veselá knížka plná neuvěřitelných dobrodružství, která zažívá 

docela obyčejná babička, která se rozhodla, že si bude v důchodu 

plnit všechna svá tajná přání.   

  

Schröder, Rainer M.                        ZK 3345/1-2  

Bratrstvo svatého grálu. Amulet pouštního bojovníka  

2 audiodisky (15 hod.,29 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš - Pro děti a 

mládež  

Pokračování příběhu na rozhraní historického románu a fantasy. 

Grál byl zachráněn, teď jen dopravit vzácnou relikvii do bezpečí.  

  

Townsend, Sue                                ZK 3347/1-2  

Adrian Mole a zbraně hromadného ničení  

2 audiodisky (14 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro děti a 

mládež  
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Další ze série oblíbených humorných příběhů věčného smolaře 

Adriana Molea se odehrává v Leicesteru na počátku 21. století.   

Čarovné pohádky Františka Hrubína    ZK 3348  

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) - MP3 – Čte Josef Kemr - Pro děti - 

Pohádky Obsahuje: Červená Karkulka -- Sněhurka -- Perníková 

chaloupka -- Kráska a Netvor.  

   

Bažov, Pavel Petrovič                      ZK  3359  

Kamenný kvítek   

1 audiodisk (4 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala.  

Výbor z uralských pohádek.   

 

Kratochvíl, Miloš                              ZK 3376  

Puntíkáři  

1 audiodisk (2 hod., 35 min.) – MP3 – Čte David Prachař – Pro děti 

od osmi let  

První kniha ze série Pachatelé dobrých skutků. Filip a Michal, dva 

nerozluční kamarádi, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu 

lumpárnu za druhou.   

 

Srbecká, Tereza             ZK 3403  

Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

1 audiodisk (3 hod., 41 min.) – MP3 - Účinkují Luděk Munzar, 

Otakar Brousek, Eduard Cupák. - Nejkrásnější nedělní pohádky 

Českého rozhlasu.   

Obsahuje: Tři zlaté vlasy děda Vševěda / Karel Jaromír Erben – 

Cínový vojáček a tanečnice / Hans Christian Andersen – Psí 
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pohádka / Karel Čapek – Čertův mlýn – Marjánka / Markéta 

Zinnerová. – Pro děti.  

 

 

Srbecká, Tereza            ZK 3404   

Princezna se zlatou hvězdou na čele 

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 -- Účinkují Josef Somr, Vlastimil 

Brodský, Zlata Adamovská. - Nejkrásnější nedělní pohádky Českého 

rozhlasu.   

Obsahuje: Princezna se zlatou hvězdou na čele / Božena  

Němcová -- Pasáček vepřů / Hans Christian Andersen --  

Velká pohádka doktorská / Karel Čapek -- Hadí kůže / František 

Pavlíček -- Růžička a duhový princ / Markéta Zinnerová. - Pro děti.  

  

Fučíková, Renáta                             ZK 3407  

Obrazy ze Starého zákona  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Lukáš Hlavica.  

Převyprávění starozákonních příběhů.  

  

Hudečková, Eva                                ZK 3408  

Sedmihlásek  

1 audiodisk (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.  

Obsahuje: Úvod -- Čas radovánek -- Vál příznivý vítr -- Město Patálie 

leželo na rozlehlé planině -- Jednoho dne si Esterka povšimla -- Čas 

plynul -- Esterka poslouchala -- Sedmihlásek obešel všechny domy -- 

Patálii nastaly zlaté časy -- Patálie byla jako vyvrácená z kořenů -- 
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Navštívili mnoho krajů -- Mnoho měsíců bloudili -- Sedmihlásek 

pozoroval.  

 

 

Jansson, Tove                                   ZK 3411  

Neviditelné dítě a jiné příběhy  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

čtenáře od 8 let. 

Devět samostatných příběhů ze světa muminů, bambulů, hatifnatů, 

fififjonek a dalších podivných tvorečků.   

  

Hulpach, Vladimír                             ZK 3415  

Báje evropských měst  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3  -- Čtou Jaroslava Adamová, 

Rudolf Pellar, Otakar Brousek st. -- Pro děti a mládež. 

Soubor převyprávěných bájí o evropských městech.   

 

Lindgren, Astrid                                ZK 3420  

Skřítek Nils  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Linda Rybová - Pro děti od 7 

let.  

Soubor dosud nevydaných příběhů o dětech a jejich kamarádech z 

pohádkového světa.   

  

Svěrák, Zdeněk                                ZK 3422  

Tři bratři  

(2 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Svěrák Zdeněk - Pro děti 
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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.  

  

 

Hicks, Esther                                     ZK 3425  

Hicks, Jerry  

Sára: o věčném přátelství dvou blízkých duší. Kniha první.  

1 audiodisk (3 hod., 26 min.) – MP3  -- Čtou Krausová Aglája, 

Hřebíček Dušan, Petra Výtvarová Krausová.  

Příběh plaché, desetileté holčičky Sáry, která se učí přijímat 

pramínky dokonalé moudrosti a bezvýhradné lásky od svého 

duchovního přítele, kterého představuje moudrá sova Šalamoun.  

  

Arthur, Robert                                  ZK 3432               

Tajemství strašidelného zámku  

1 audiodisk (4 hod., 37 min.) – MP3 – Čte Petr Rychlý.  

Příběh trojice mladých detektivů – Jupitera, Boba a Petra. V prvním 

díle hledají strašidelný dům pro nový film svého přítele, 

světoznámého tvůrce nedostižných hororů Alfreda Hitchcoka. – Pro 

děti a mládež.  

  

Štorch, Eduard                                  ZK 3433  

Zlomený meč  

1 audiodisk (5 hod., 18 min.) - MP3 -- Načetla Zdeňka Černá.  
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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  

1 audiodisk (12 hod.,43 min.) - MP3 -- Čte Karel Richter - Pro děti.  

Příběh pro starší děti o podivných důvodech, které přivedly Mirka 

Trojana mezi skauty.  

Sienkiewicz, Henryk                        ZK 3439  

Pouští a pralesem  

1 audiodisk (12 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala – Pro 

děti.  

Dobrodružný příběh o dvou dětech, které se podivnou hrou ocitnou 

zcela sami uprostřed Afriky a projdou stovky kilometrů nejprve 

Saharou podél Nilu a potom pralesy středovýchodní Afriky.   

  

Štorch, Eduard                                 ZK 3441  

Lovci mamutů 

1 audiodisk (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. Román z pravěku. 

  

Gordon, Roderick  

Williams, Brian                                 ZK 3443/1-2  

Poslední cesta do podzemí   

2 audiodisky (12 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal - Pro 

děti od 12 let.  
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Šestá část dobrodružného fantastického příběhu Willa Burrowse  a 

jeho přátel, odehrávající se v podzemním světě.   

  

Erben, Karel Jaromír                        ZK 3450  

Zlatovláska  

1 audiodisk (3 hod., 46 min.) - MP3 - Účinkují: Martin Růžek, Petr 

Nárožný-- Obsahuje: Zlatovláska / Karel  

Jaromír Erben -- Matýsek Čaroděj / Melita Denková -- Čertovský 

brnkání / Anna Jurásková -- O heřmánkové víle / Marie Kubátová -- 

Mlynářská pohádka / Jaroslava Pechová.     

Výběr z nejkrásnějších nedělních pohádek Českého rozhlasu. -- Pro 

děti.   

  

Walliams, David                               ZK 3454  

Babička drsňačka  

1 audiodisk (3 hod., 40 min.) - MP3  -- Čte Jiří Lábus.   

Seznamte se s Benovou babičkou. Je jako každá jiná - až na to, že je 

mezinárodní lupičkou klenotů a má v plánu ukrást korunovační 

klenoty! Budete se skvěle bavit. Možná budete i trochu brečet. Ale 

nikdy se nebudete nudit.   

  

Vebrová, Sandra                               ZK 3461  

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy  

1 audiodisk (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.   
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Švarc, Václav                                    ZK 3467/1-2  

Na vlnách řek a oceánů: vybrané kapitoly z dějin mořeplavby  

2 audiodisky (16 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech. – Od 12 

let.  

Populárně zpracované dějiny plavby na plachetnicích.  

   

Stevenson, Robert Louis                 ZK 3471  

Poklad na ostrově  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda. – Pro děti a 

mládež.  

Dobrodružný příběh o pirátech, tajemném ostrově a honbě za 

pokladem.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 3474    

Tatínek a moře: příběhy o skřítcích muminech  

1 audiodisk (5 hod., 47 min.) - MP3  -- Čte Michaela Doležalová – Od 

8 let. 

V tomto vyprávění muminí rodinka opouští údolí a pluje za novým 

domovem na tatínkově vysněném ostrově s majákem.  

  

Jansson, Tove                                   ZK 3475   

Mumini. Cesta za tatínkem  

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

děti od 8 let. 

Kniha z cyklu Mumini. Děti se seznámí s muminkem a jeho 

maminkou, kteří během dlouhého dobrodružného putování hledají 

ztraceného tatínka a příhodný domov.   
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Larsson, Åsa                                     ZK 3478 

Korsell, Ingela  

Pax    

1 audiodisk (5 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jan Vondráček - Obsahuje: 

1. část. Hůl prokletí -- 2. část. Grim přízrak - Pro starší děti. 

Série "Pax" představuje moderní fantasy, inspirovanou severskou 

mytologií a zároveň nabízí příběh o zrání, dospívání, iniciaci, 

překonávání překážek a o tom, jak si vybojovat místo v životě.   

  

 

 

Březinová, Ivona                               ZK 3480/1-2  

Lentilka pro dědu Edu; Trenky přes kalhoty, aneb, Můj život s 

dědou Edou  

2 audiodisky (3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čtou Martin Dejdar, Barbora 

Hrzánová- Pro děti od 6 let    

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.   

  

Saint-Exupéry, Antoine de                ZK 3482  

Malý princ  

1 audiodisk (1 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Eduard Cupák - Pro děti.   

Vyprávění o malém princi z neznámé planety, který se snaží 

pochopit věčný lidský spěch.  
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Chaloupka, Otakar                           ZK 3495  

Špalíček českých pohádek  

1 audiodisk (13 hod., 12 min.) - MP3 - Čte Jana 

Scheubová Výběr pohádek pro malé čtenáře.   

 

Chudožilov, Petr                               ZK 3504  

Na velrybě  

1 audiodisk (3 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík - Pro děti.  

Krátké půvabné a hravé pohádky pro děti i dospělé, jimž nechybí 

humor, poezie ani moudrost.   

  

Chauveau, Léopold                          ZK 3519 

Renouškovy povídky  

1 audiodisk (2 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Miloslav Mejzlík, Zdeněk 

Polák - Pro děti.   

Povídky vznikly z rozhovorů mezi autorem a jeho synem  

Renouškem, který veden dětskou zvídavostí klade různé všetečné 

otázky a tatínek mu na ně odpovídá lehce groteskními, místy 

absurdními podobenstvími a bajkami, které si speciálně pro syna 

vymýšlí.   

  

Snicket, Lemony                              ZK 3533  

Řada nešťastných příhod. Kniha V, Strohá akademie  

1 audiodisk (5 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová – Pro 

děti.  

Páté pokračování nešťastných příhod sourozenců Baudelairových.   

  

Andersen, Hans Christian                ZK 3562   
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Malá mořská víla  

1 audiodisk (36 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Frej - Pro děti  

Pohádka o nešťastné lásce mořské víly k pozemskému princi.   

  

Steklač, Vojtěch                               ZK 3571  

Boříkovy bláznivé lapálie  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Martin Dejdar. – Pro děti - 

Obsahuje: Tvrdé Y -- Kuku? Ku-ku! -- Jak jsme hráli v domově 

důchodců -- Jak jsem byl slepice  

Různé lapálie správné party kluků z Holešovic.  

  

 

Holasová, Zuzana                             ZK 3573  

Popoupo, aneb, Podivuhodná pouť pouští  

1 audiodisk (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.  

  

Sepúlveda, Luis                                ZK 3577  

O rackovi a kočce, která ho naučila létat  

1 audiodisk (1 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková - Pro 

děti od 8 let. 

Vyprávění o dobrodružství obětavého kocoura, který umírajícímu 

rackovi slíbí, že se postará o jeho mládě.   

  

Lowry, Lois                                        ZK 3579  

Spočítej hvězdy  
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1 audiodisk (3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá - Pro starší 

děti. 

Kniha světoznámé americké autorky popisuje na osudu dvou 

nerozlučných kamarádek válečné hrůzy a hrdinství dánských 

občanů za druhé světové války. Tehdy s nasazením vlastního života 

zachránili přes 7000 židovských obyvatel Dánska tím, že je převezli 

přes moře do neutrálního Švédska. - Příběh získal ocenění nejlepší 

americká dětská kniha roku.  

  

Schröder, Rainer M.                         ZK 3582/1-2  

Bratrstvo svatého grálu. Labyrint Černého opatství  

2 audiodisky (13 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš – Pro 

děti.  

Pokračování příběhu na rozhraní historického románu a fantasy. 

Řád byl rozpuštěn, čtveřice rytířů musí uchránit grál, aby nepadl do 

špatných rukou.   

  

Poláček, Jan                                     ZK 3583  

Soukromý detektiv Matyld: na stopě sériového vraha  

1 audiodisk (3 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Zbyšek Horák – Pro děti.  

První případ neohroženého kočičího detektiva Matylda.   

  

Lindgren, Astrid                                 ZK 3585  

Lotta z Rošťácké uličky  

1 audiodisk (2 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Klára Sedláčková-Oltová - 

Pro menší děti. 

Jednoduché vyprávění o švédské rodině, v němž hlavní hrdinkou je 

pětiletá Lotta a velkou roli hraje také neposlušnost.   
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Nesvadbová., Barbara                     ZK 3586 

Garpíškoviny, aneb, Bibi a čtyři kočky  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Martin Dejdar - Pro děti.  

Svět podle psího Garpa, veselé vyprávění nejen pro děti, ale i jejich 

(pra)rodiče.   

  

Hawking, Lucy                                  ZK 3596  

Jirkův tajný klíč k vesmíru  

1 audiodisk (6 hod., 27 min.)  MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti  

Dobrodružná kniha o vesmíru v sobě spojuje veselé dobrodružství s 

mnoha pozoruhodnými vědeckými údaji o našem vesmíru.  

  

Walliams, David                               ZK 3601  

Ďábelská zubařka  

1 audiodisk (4 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová - Určeno 

starším dětem. 

Do města se přistěhuje nová zubařka, paní Kousavá. A začnou se dít 

divné věci. Hororová komedie tak plná britského černého humoru, 

že se budete bát, až se budete za břicho popadat!  

  

Chbosky, Stephen                    ZK 3602  

Ten, kdo stojí v koutě  

1 audiodisk (6 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Filip Čapka – Pro starší děti 

a mládež. 

Strhující příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví 

v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň 

vtipný i sžíravý. Charlie zůstává raději v roli jakéhosi pozorovatele, 
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"toho, kdo stojí v koutě", a přitom si může všimnout spousty 

úžasných věcí.   

  

Janáková, Daniela                            ZK 3615 

Pohádky o štěstí: o vílách, skřítcích a dobrých bytostech  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Daniela Janáková - Pro 

děti.  

Pohádky.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 3617  

Bláznivé léto  

1 audiodisk (3 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá – Pro děti 

od 8 let.  

Nové příběhy o skřítcích muminech a jejich přátel - tentokrát během 

veliké záplavy, před kterou se zachrání v opuštěném plujícím 

divadle.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 3618 

Čarodějův klobouk  

1 audiodisk (5 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Pro děti od 8 

let. 

První svazek příběhů o dobrodružstvích severských skřítků 

muminech.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 3619  

Čarovná zima  

1 audiodisk (3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová - Pro děti 

od 8 let. 
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Polopohádkové, polofantastické dobrodružství podivuhodných 

severských skřítků muminů.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 3620  

Mumini  

1 audiodisk (6 hod., 2 min.) - MP3 - Čte Barbora 

Hrzánová - Pro děti od 8 let.  

Příběhy půvabné muminí rodinky.   

 

Jansson, Tove                                   ZK 3621  

Tatínek píše paměti  

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) – MP3 – Čte Heda Čechová – Pro děti 

od 8 let.   

Další z příběhů o skřítcích muminech, kdy tatínek vypráví o svém 

dětství a bouřlivém mládí.   

  

Janusová, Jana                                ZK 3622  

Masilú  

1 audiodisk (5 hod., 1 min.) – MP3 – Čte Jiří Kadlec – Pro děti.   

Dobrodružné vyprávění.   

  

Jarunková, Klára                              ZK 3629  

Tiché bouřky  

1 audiodisk (6 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Milan Bouška – Pro 

čtenáře od 12 let. 

Novela zachycuje osudy čtyř sourozenců, kteří po matčině smrti 

přicházejí z vesnice do města.   
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Snicket, Lemony                              ZK 3639  

Řada nešťastných příhod  

1 audiodisk (5 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová  

Šesté pokračování neuvěřitelných příhod sourozenců  

Baudelairových, kterým jejich chamtivý strýc Olaf nedopřeje ani 

chvíli klidu.   

  

Silverstein, Shel                               ZK 3644  

Jen jestli si nevymýšlíš  

1 audiodisk (1 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová  

Hravá sbírka vtipných básniček pro děti oblíbeného amerického 

spisovatele, kreslíře a muzikanta. Veselé verše pobaví jak mladší 

děti, tak i jejich starší sourozence a rodiče.  

  

Jonsson, Runer                                 ZK 3659  

První a druhá kniha Vikinga Vika  

1 audiodisk (19 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová -- Pro 

děti od 9 let. 

Veselé příhody a dobrodružství malého vikingského chlapce. - První 

kniha Vikinga Vika:  

Viking Vike, Viking Vike a rudoocí rváči -- Druhá kniha Vikinga Vika: 

Viking Vike králem za zásluhy, Viking Vike v zemi Mávinků, Viking 

Vike a Divousové.  

 

Kalenský, Josef                                ZK 3661  

U táborového ohně v údolí Lovce jelenů  

1 audiodisk (12 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Jiří Kadlec - Pro děti. 
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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.   

  

Karafiát, Jan                                     ZK 3668  

Broučci: pro malé i velké děti  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá - Oblíbené 

vyprávění.  

  

Kästner, Erich                                   ZK 3671  

Emil a detektivové  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3   

Napínavý příběh o partě dětí, která se snaží dopadnout zloděje.   

  

 

Kerr, Philip                                       ZK 3680 

Prokletí džinů. Faraonova kletba  

1 audiodisk (11 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec - Pro děti 

od 10 let. 

Neobvyklá fantasy vycházející z existence džinů.   

  

Kilianová, Eva                                   ZK 3682  

Obří pantofle  

1 audiodisk (2 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Jana Scheubová  

Krátké pověsti z Moravy a Slezska převyprávěné pro malé čtenáře.   

  

Kincl, Jaromír                                   ZK 3683  
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Rákosníček  

1 audiodisk (4 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Bohdalová -- 

Pohádky pro děti 

Obsahuje: Rákosníček a rybník -- Rákosníček a počasí -- Rákosníček 

a hvězdy -- Rákosníček vzpomíná. 

  

Kirkegaard, Ole Lund                       ZK 3687  

Albert  

1 audiodisk (2 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Zuzana Púčiková  

Úsměvná knížka pro děti o rozmanitých dobrodružstvích malého 

rošťáka z pohádkového městečka Karlíčkova. Hudební doprovod.   

  

Klánová, Dagmar                              ZK 3689  

Pohádky bílého slona  

1 audiodisk (4 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Lucie 

Juřičková Exotické pohádky o zvířatech.   

  

Klíma, Ivan                                       ZK 3692 

Markétin zvěřinec  

1 audiodisk (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.   

  

Klukanová, Ludmila                         ZK 3700 

Z pohádkových končin  

1 audiodisk (4 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá– Pro děti a 

mládež  
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Pohádky.  

  

Kocourek, Vítězslav                         ZK 3703  

Za pohádkou kolem světa  

1 audiodisk (2 hod., 14 min.) - MP3 - Čte Pavlína Rychlá - Pohádky.   

Pohádky národů celého světa 

 

Walliams, David                               ZK 3714  

Příšerná teta  

1 audiodisk (4 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Humorný a zároveň strašidelný příběh o tom, kdo nakonec získá 

rodinné dědictví - ukrutná teta a její obří sova, nebo holčička Stella 

a její tajný kamarád?  

  

Karez, Milada                                   ZK 3729  

Pohádky  

1 audiodisk (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. 

Na motivy deníkových zápisků Leonardo da Vinci. 

 

Solberg, A. Audhild                          ZK 3731  

Válka proti superkrávám  

1 audiodisk (5 hod., 2 min.) - MP3  -- Čte Barbora Kouklíková - Pro 

děti od 10 let. 

Dvanáctiletá Anne Bea, na první pohled outsider třídy, dokáže využít 

své jinakosti i svého nadání a nakonec zjistí, že má víc fanoušků, 



82  

  

 

než by se vůbec odvážila kdy doufat. Kniha se v roce 2014 stala v 

Norsku bestsellerem a zvítězila i v anketě o nejlepší dětskou knihu.   

  

Stewart, Paul                                    ZK 3732  

Kroniky Světakraje. Kniha šestá, Vox  

1 audiodisk (10 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová  

Zvítězí krvežíznivost a touha po moci, nebo odvaha a dobré úmysly?  

Pro děti a mládež.  

     

Stamp, Emer                                    ZK 3748  

Čuníkův supertajný deník  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Filip Sychra  

Humorná knížka o čuníkovi a jeho kamarádech pobaví a rozesměje 

malé i velké čtenáře.   

  

Green, John                                     ZK 3752  

Papírová města  

1 audiodisk (8 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika – Pro mládež.  

Záhadný román o jednom dobrodružném vztahu mezi dvěma 

americkými teenagery.  

  

Petiška, Eduard                                ZK 3755  

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie  

1 audiodisk (4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský  

Kniha seznamuje čtenáře s prastarými mýty o vzniku Země, božstev 

a lidského pokolení.  

  

Green, John                                       ZK 3756  



83  

  

 

Hvězdy nám nepřály   

1 audiodisk (8 hod., 52 min.) - MP3  -- Čtou Veronika Kubařová, 

Matouš Ruml -- Pro děti a mládež.   

Román o dvou mladých lidech, které dohromady svedla vážná 

nemoc, bez níž by se možná ani nepoznali.  

  

Lindgren, Astrid                                ZK 3786   

Já ještě nechci jít spát; Já chci taky do školy  

1 audiodisk (34 min.) - MP3 -- Čte Růžena Merunková  

Příběh o pětiletém chlapci, který každý večer zlobí maminku tím, že 

nechce jít spát (1). Dva příběhy o sourozencích Petrovi a Leně a 

běžných, obyčejných věcech kolem nich. (2)  

  

Walliams, David                               ZK 3787  

Pan Smraďoch  

1 audiodisk (3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus  

Veselý i dojemný příběh o dvanáctileté Chloe, která se spřátelí s 

bezdomovcem Smraďochem.  

     

                                                       ZK 3788  

O princezně Jasněnce a ševci, který létal a další pohádky  

1 audiodisk (3 hod., 45 min.) – MP3 - Účinkují: Eduard Cupák, Jiří 

Lábus, Petr Štěpánek. -  Obsahuje: O princezně Jasněnce a ševci, 

který létal / na motivy pohádky Jana Drdy napsal František Pavlíček 

-- Křesadlo / na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena napsal 

František Pavlíček -- Pekelná hospoda / Melita Denková -- Liščí 

pohádka /  

Marie Kubátová -- K čemu jsou dobří rampelníci / Andrea  
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Hanáčková. 

Nejkrásnější nedělní pohádky Českého rozhlasu.     

  

Fučíková, Renáta                             ZK 3813  

Hus a Chelčický: příběh jejich doby  

1 audiodisk (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.  

  

Olbracht, Ivan                                   ZK 3821/1-2 

Ze staré paměti a moudrosti  

2 audiodisky (15 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  

Kniha obsahuje Biblické příběhy, Ze starých letopisů a O mudrci 

Bidpajovi a jeho zvířátkách.  

 

 

 

 

Drda, Jan                                           ZK 3823  

Zapomenutý čert: a další pohádky  

1 audiodisk (4 hod., 5 min.) – MP3 - Účinkují: Josef Kemr, Jiří 

Adamíra, Jiřina Šejbalová  - Určeno pro děti – Obsahuje: Mé tety 

jsou víly - Nejčernější les  -- Princezna na vdávání 

Nejkrásnější nedělní pohádky Českého rozhlasu.  

  

Dahle, Stefanie                               ZK 3826  
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Víla Jahůdka: tříminutové pohádky z jahodové zahrádky  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp -  Určeno pro 

nejmenší děti 

Dvanáct krátkých pohádek o vílách a zvířátkách z jahodové 

zahrádky.  

  

Brezina, Tomas                                ZK 3834  

Tajemství stříbrných vlků  

1 audiodisk (1 hod., 54 min.) – MP3 – Čte Michal Jagelka – Pro děti 

od 11 let  

Příběh ze série Klub záhad. V prázdninovém táboře se dějí podivné 

věci, proto členové Klubu záhad (Jupiter, Vicky a Nick) zahajují 

pátrání: musí přijít na kloub záhadě vlčích přízraků.   

  

Streit, Jakob                                     ZK 3838      

Příběh Louise Braille: nevidomý chlapec, který vynalezl 

slepecké písmo  

1 audiodisk (2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop  

Životní příběh nevidomého chlapce, který vynalezl slepecké písmo.  

  

 

Snicket, Lemony                               ZK 3844     

Řada nešťastných příhod. Kniha sedmá, Zpustlá vesnice  

1 audiodisk (5 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová  

V sedmé knize nešťastných příhod je osiřelým sourozencům 

Baudelairovým vybrána za opatrovníka celá vesnice D.P.  

  

Krůta, Jan                                         ZK 3852      
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Nesmrtelná teta  

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

Převyprávění slavné pohádky K. J. Erbena "Rozum a štěstí".  

  

Kšajtová, Marie                                ZK 3854      

Ze života rodiny Horáčkovy  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (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 audiodisk (1 hod., 10 min.) - MP3 – Hrají: Štěpánka Haničincová 

(babička vypravěčka); Radoslav Brzobohatý (Krakonoš); Josef 

Větrovec  
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(Trautenberk); Hana Maciuchová (Anče, děvečka); Jaroslav 

Satoranský (Kuba, čeledín); Lubomír Lipský (hajný na 

trautenberském zboží); Jiří Bruder (Vurclvincl; kořínkář); Jan Přeučil 

(chramostejl); Alena Vránová (ježibaba z Černé hůry).  

  

Kubín, Josef Štěpán                         ZK 3859     

Pohádek jako kvítí: ze svého Zlatodolu  

1 audiodisk (5 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Magda Weigertová  

Kniha originálních pohádek svérázného vypravěče, které si s 

potěšením přečtou i dospělí čtenáři.  

  

Lada, Josef                                        ZK 3867    

Bubáci a hastrmani  

1 audiodisk (4 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Lubor 

Tokoš  

Pohádky o vodnících a strašidlech.  

 

Lada, Josef                                        ZK 3868     

Mikeš  

1 audiodisk (11 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna - 

obsahuje: Díl 1. O Mikešovi. Do světa -- Díl 2. Cirkus Mikeš  a 

Kludský. Zlatý domov 

Veselé příhody mluvícího kocourka a jeho kamarádů z malé české 

vesničky.  

Lada, Josef ZK                                  ZK 3869     

Nezbedné pohádky  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3  -- Čte Zdeňka 

Černá  
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Národní pohádky obrácené naruby.  

  

Lagerlöf, Selma                               ZK 3871      

Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem  

1 audiodisk (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá  

Klasická cestopisná pohádka, jež líčí osudy malého švédského 

chlapce, který proměněn ve skřítka poznává na cestě s divokými 

husami celé Švédsko a Laponsko.  

  

Leblanc, Maurice                             ZK 3885  

Arsene Lupin kontra Herlock Sholmes: blondýnka  

1 audiodisk (5 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová - Pro 

mládež.  

Na pozadí detektivní zápletky se odvíjí vzrušující i humorný zápas 

mezi veselým, nápady sršícím Lupinem, který vyniká smyslem pro 

improvizaci, a metodickým Sholmesem s železnou logikou a téměř 

zázračnou předvídavostí.  

  

Šrut, Pavel                                         ZK 3892     

Veliký tůdle  

1 audiodisk (37 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká  

Hravé básničky plné fantazie a slovního humoru o různých lidech, 

divech, zvířatech a Řecku.  

  

 

Hummelová, Kristina                       ZK 3897     

Nelinka a strom zázraků: audiokniha o létání a splněných 

přáních  
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1 audiodisk (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.  

  

Humelová, Kristina                          ZK 3901      

Nelinka a jezero nádherných ploutví  

1 audiodisk (2 hod., 28 min.) - MP3 -- Čtou Tereza Bebarová, Radek 

Pokorný  

Dobrodružství šestileté Nelinky a jejího plyšového zajíce Zajdy, který 

ožívá, když se dospělí nedívají, vás zavede do kouzelné země, kde je 

možné úplně všechno.  

  

Le Fanu, Joseph Sheridan               ZK 3908    

Zelený děs  

1 audiodisk (10 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Určeno pro 

děti od 12 let. 

Soubor pěti povídek o působení nadpřirozených sil, upírů a démonů 

na život člověka.    

  

Lewis, C. S.                                        ZK 3920   

Letopisy Narnie. Kniha I, Lev, čarodějnice a skříň  

1 audiodisk (3 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  

První díl vypráví o dobrodružství 4 sourozenců v pohádkové zemi, do 

níž se vchází starou skříní.  

Lewis, C. S.                                        ZK 3921  
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Letopisy Narnie. Kniha II, Princ Kaspian  

1 audiodisk (4 hod., 59 min.) – MP3 – Čte Renata Volfová  

Druhý díl vypráví o dalším dobrodružství 4 sourozenců, kteří jsou do 

země přivoláni na pomoc princi Kaspianovi.  

  

Lewis, C. S.                                       ZK 3922      

Letopisy Narnie. Kniha III, Plavba Jitřního poutníka  

1 audiodisk (5 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  

Třetí díl dobrodružství čtyř sourozenců na lodi, kterou se princ 

Kaspian plaví na konec světa, do říše Lva Aslana.  

 

Lewis, C. S.                                        ZK 3923  

Letopisy Narnie. Kniha IV, Stříbrná židle  

1 audiodisk (5 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Renata Volfová  

Čtvrtý díl bájného příběhu, kde hlavními hrdiny jsou dvě děti, které 

se vydají hledat zmizelého korunního prince země Narnie.   

  

Lewis, C. S.                                       ZK 3924   

Letopisy Narnie. Kniha V, Kůň a jeho chlapec  

1 audiodisk (5 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  

Pátý díl vypráví o příhodách syna krále ze sousední země Narnie, 

který byl jako nemluvně unesen a nyní žije na pobřeží u chudého 

rybáře.  

  

Lewis, C. S.                                       ZK 3925  

Letopisy Narnie. Kniha VI, Čarodějův synovec  

1 audiodisk (4 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  
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Šestý díl, ve kterém dvě děti vysvobodí krále Riliana z dlouhého 

zakletí.  

  

Lewis, C. S.                                       ZK 3926      

Letopisy Narnie. Kniha VII, Poslední bitva  

1 audiodisk (4 hod., 52 min.) - MP3 - Čte Renata 

Volfová Sedmý díl cyklu.   

  

Žáček, Jiří                                         ZK 3933     

Čertovská pohádka   

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (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.  

  

Curwood,  James Oliver                   ZK 3940  

Barí, syn Kazanův  

1 audiodisk (8 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš - Pro mládež 

a starší děti. 
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Dobrodružný román z prostředí americké divočiny vypráví o Barím - 

polovičním vlkovi, který přilne ke svým lidským přátelům.  

Brezina, Tomas                                ZK 3942    

Kouzelný hrad. Červený drak - Čtvrtý díl  

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti od 9 let.   

Humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  

  

Čertův švagr a další pohádky         ZK 3944    

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) - MP3 - Účinkují Ilja Prachař, Ladislav 

Mrkvička, Naďa Konvalinková, Valérie Zawadská -- Obsahuje: Čertův 

švagr / Božena Němcová -- Pohádka z Cuckových království / Marie 

Kubátová -- Smolíček, Pán lesů a jezinky / Vladimír Zajíc -- O zahradě 

granátových jabloní / Milan Navrátil -- Královna Majdalenka a skřítek 

Pištihnátek / Melita Denková  - Určeno pro děti.  

Výběr z nejkrásnějších nedělních pohádek Českého rozhlasu.    

  

Walliams, David                               ZK 3951   

Krysburger   

1 audiodisk (hod., 5 min.) - MP3 - Čte Filip Sychra -  Pro děti kolem 

10 let. 

Zoein život není právě nejrůžovější..., i když něco málo růžového v 

něm přeci je, přestože je to jen krysí ocásek. Další zábavná, ale i 

dojemná knížka známého autora.   

 

Drijverová, Martina                          ZK 3961      

České pověsti pro malé děti  
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1 audiodisk (1 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Arnošt Goldflam  

Dvacet nejznámějších českých pověstí, převyprávěných pro mladší 

školáky.   

  

Drijverová, Martina                          ZK 3969   

 Příšerní nezbedníci  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (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.  

  

Brezina, Thomas                              ZK 3987   

 Kouzelný hrad. Rytířský turnaj  

1 audiodisk (1 hod., 46 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová  

Třetí díl humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  

  

Brezina, Thomas                              ZK 3988    

Kouzelný hrad. Výprava do podzemí  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová  
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Druhý díl humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  

Malý, Radek            ZK 3997  

Příhody matky Přírody   

1 audiodisk (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.   

  

Petříčková, Renata                          ZK 4004  

Hejkalov  

1 audiodisk (1 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Josef Somr - Pro děti.  

Pohádková knížka o vědecko-objevitelské cestě profesora Hejhuly 

do záhadného kraje, kde lišky dávají dobrou noc.   

  

Vebrová, Sandra,                              ZK 4007  

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy  

1 audiodisk (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.  

  

Mašková, Miroslava                         ZK 4014 

Usínání s anděly: 24 relaxačních pohádek  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3  

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
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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Obsahuje 24 pohádkových příběhů z láskyplného života andělů. 

Hudebně relaxační projekt psycholožky a léčitelky PhDr. Miroslavy 

Maškové je určen pro děti.  

  

 

 

Wallace, Karen                                 ZK 4020  

Vílí pohádky na dobrou noc  

1 audiodisk (2 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Lucie Moučková – Pro 

děti.  

Dvacet půvabných a zároveň inspirativních příběhů o vílách.   

  

Vebrová, Sandra                               ZK 4032  

Ducháčkovic rodina, aneb, Mlžani v nesnázích  

1 audiodisk (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.   

  

Rich, Susan                                       ZK 4033    

Půlminutové horory   

1 audiodisk (28 min.) - MP3 – Pro děti od 10 let.  

72 krátkých příběhů, které vás nenechají spát.   

  

Lobel, Arnold                                     ZK 4034   

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi  
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1 audiodisk (30 min.) - MP3 -- Čtou studenti Lauderových škol -- 

obsahuje: Úvod -- Jaro -- Příběh -- Ztracený knoflík -- Koupání -- Psaní -

- Seznam -- Zahrádka -- Koláčky -- Draci a obři -- Sen.  

Veselé vyprávění o dvou kamarádech, zeleném žabákovi Kvakovi  a 

hnědém ropušákovi Žbluňkovi.  

 

 

 

Lindgren, Astrid                                ZK 4036     

Bratři Lví srdce  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Tereza Kostková – Pro 

děti.  

Krásný příběh bratrské lásky mezi Jonatánem a Suchárkem, která 

zvítězí nad smrtí, zradou i nenávistí a naplní odvěkou lidskou touhu 

po svobodě.  

  

Drijverová, Martina                           ZK 4037  

Zlobilky  

1 audiodisk (59 min.) - MP3 -- Čte Ivana Jirešová.  

Příběhy o zlobivých holčičkách.   

  

Bradbury, Ray                                   ZK 4039   

Strom duchů  

1 audiodisk (4 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Igor Orozovič.  

Snový příběh popisuje dobrodružnou pouť osmi chlapců, kteří se 

spolu statečně vydávají hledat svého kamaráda, který byl tajemnou 

silou unesen do strašidelného domu na kraji města.  
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Fučíková, Renáta                             ZK 4040    

Obrazy ze Starého zákona: další příběhy  

1 audiodisk (1 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.  

Další nesmrtelné příběhy, které se staly součástí tří světových 

náboženství a základem kulturní historie lidstva.  

  

Man, Lubomír                                   ZK 4050    

Hrrr na ně!  

1 audiodisk (5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.  

Dobrodružný příběh Pavla a jeho spoluhráčů z dorosteneckého 

fotbalového oddílu Slavie, kteří se snaží vypátrat, kdo ničí sochy 

v místním parku.  

  

Bernardinová, Eva                            ZK 4061   

Kluci, holky a Stodůlky. 1  

1 audiodisk (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.  

  

Santarová, Alena                              ZK 4070  

Káťa, Katrin, Katynka  

1 audiodisk (7 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová -- Pro 

dívky od 12 let..  

Vtipně napsaný příběh čtrnáctileté dívky Káti, citlivého, poněkud 

rozkolísaného děvčete, které v průběhu jedněch prázdnin si musí 

vyřešit své první základní životní otázky.   

  

Reeves, Hubert                                 ZK 4071  
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Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru  

1 audiodisk (2 hod., 44 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Jopek.  

Kniha o vesmíru je založena na autentických rozhovorech 

astrofyzika Huberta Reevese s jeho čtrnáctiletou vnučkou, tím je i 

vyprávěna lehce a srozumitelně pro mladé čtenáře.   

  

Jansson, Tove                                   ZK 4076  

Muminí moudra 

1 audiodisk (1 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová - Pro mladší děti.   

Vybrané úryvky z osmi knih o Mumincích.  

 

Larsson, Åsa                                     ZK 4093  

Pax  

1 audiodisk (6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jan Vondráček -- Obsahuje: 

3. část. Dívka ze záhrobí ; 4. část. Neviditelný zloděj. - Pro děti.  

Pokračování příběhů bratří Alrika a Vigga. Během halloweenských 

oslav zaútočí na děti ve škole postava ve velmi přesvědčivém 

kostýmu pod nímž se skrývá skutečný přízrak!  

  

Čapek, Karel                                     ZK 4102     

Devatero pohádek. Výběr  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Miloň Čepelka -- 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. 
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Třetí, závěrečná část výběru Čapkových pohádek obsahuje pohádky 

"profesní".  

  

Rigó, Béla                                         ZK 4109  

Dobrodružství rodiny Smolíkovy  

1 audiodisk (2 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková  

Podle televizní předlohy známého maďarského seriálu autorů 

Józsefa Romhányiho a Józsefa Neppa jsou tu převyprávěné příběhy 

potrhlé rodinky Smolíkových v čele s neposedným psem Zorrem.  

  

 

 

Durková, Milana                               ZK 4112  

Proč má Janička velrybu  

1 audiodisk (3 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jitka Ježková - Pro děti od 

5 let.  

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.  

  

Niven, Jennifer                                 ZK 4115  

Všechny malé zázraky  

1 audiodisk (11 hod.,13 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová - Pro 

mládež  

Emotivní, psychologicky laděný román o hledání a (ne)nalézání, o 

lidských přátelství a první lásce, o drobných radostech všedního 
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dne, které jsou pro někoho s vážnými psychickými potížemi či 

traumaty zázrakem.   

  

Šťovíček, Vratislav                           ZK 4125  

Princezna Skořápka a hadí král  

1 audiodisk (52 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiří Hanák, Věra Galatíková, 

Tomáš Töpfer, Daniela Kolářová. -- Pro děti.   

V rozhlasové pohádce zavítáme do vzdálené říše tisíce ostrovů i do  

tajemné indonéské džungle, kde si pro nás stařičká želva 

Kolokolopua připravila příběh.   

  

 

 

 

Harris, Joel Chandler                        ZK 4126  

Jak se daří, pane Králík?  

1 audiodisk (52 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiřina Bohdalová, Václav 

Postránecký, Josef Dvořák - Pro děti.   

Pohádka o tom, jak se králík snaží o jediné: nenechat se 

vychytralým lišákem napálit.   

  

Trnka, Jiří                                          ZK 4127    

Pět kluků, kocour a velryba  

1 audiodisk (44 min.) - MP3 - Účinkují: Blanka Bohdanová, Jiřina 

Bohdalová, Viktor Preiss - Pro děti.   

Pohádkový příběh nás zavede do staré a zpustlé zahrady, kde se 

odehraje jedno velké klukovské dobrodružství. -- Pohádková hra 

podle knihy Jiřího Trnky Zahrada.  
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May, Karl                                           ZK 4133/1-3   

Vinnetou  

3 audiodisky (40 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Miloš Vavruška  

Slavný román o přátelství indiánského náčelníka se statečným 

bílým mužem a o jejich společném úsilí dosáhnout míru mezi 

indiány a bělochy.  

  

Scott, Walter                                    ZK 4135/1-2  

Ivanhoe  

2 audiodisky (22 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Pick  

Historický román z Anglie v době vlády krále Richarda Lví srdce.  

  

 

 

Nepil, František                                ZK 4137      

Naschválníčci  

1 audiodisk (2 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Vlastimil Brodský  

Úsměvné příhody z dětského letního tábora, kde řádí dva poťouchlí 

skřítci.  

  

Urbán, Gyula                                     ZK 4138    

Bleděmodrý Petr  

1 audiodisk (44 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiřina Bohdalová (pejsek 

Petr), Karel  

Höger (kocour), Josef Hlinomaz (strážník v Mňau-Yorku)   

Veselá pohádková truchlohra o bleděmodrém pejskovi, kterému se 

dějí samá příkoří. Nejdřív ho zradí podlý Kocour, pak ho strážník 
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zavře do vězení, jen taktak, že se neutopí v moři, ale nakonec 

všechno dobře dopadne. V kapitánu Jeffovi najde opravdového 

kamaráda a spolu najdou i Ostrov modrých psů.  

 

Nepil, František                                 ZK 4146     

Polní žínka Evelínka  

1 audiodisk (1 hod., 17 min.) - MP3 - Účinkují: Vladimír Čech, 

Gabriela Vránová, Jaromír Hanzlík  

Vyprávění o polní žínce Evelínce a její známosti s vesnickým 

mladíkem.  

  

Grahame, Kenneth                          ZK 4147   

 Žabákova dobrodružství  

1 audiodisk (59 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiří Lír, Jiřina Bohdalová, 

Stanislav  

Neumann  

Humorné vyprávění o dobrodružných i veselých příhodách 

lehkomyslného Žabáka, kterého se snaží napravit jeho přátelé - 

Jezevec, Krysa a Krtek.  

  

Dědeček, Jiří                                     ZK 4158   

Život a cesta hrocha Obludvíka  

1 audiodisk (3 hod., 45 min.) – MP3 – Čte Eva Spoustová-Málková  

Pohádkový příběh, jehož hrdinou je plyšový hroch Obludvík a jeho 

podivuhodní přátelé.   

  

Solberg, A. Audhild                           ZK 4160  

Superkrávy a moře trapasů  
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1 audiodisk (4 hod., 40 min.) - MP3  -- Čte Barbora Kouklíková  

Krátkozraká albínka Anne Bea a její kamarádi zůstávájí stále lůzry 

ročníku, ale nevzdávají se! Válka proti "superkrávám" pokračuje!  

  

Tanská, Nataša                                ZK 4165  

Puf a Muf doma  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) – MP3. – Čte Jiřina Bohdalová.  

Čtvrtek, Václav - Jak Křemílek a Vochomůrka měli trápení s výrem 

- Pohádkové příběhy pro nejmenší.  

 

Dvořák, Jiří                                        ZK 4167  

Havětník  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (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.   

  

Petříčková, Renata                           ZK 4176  
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S Blbounem do říše pohádek  

1 audiodisk (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  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Petr Nárožný - Určeno pro 

děti  

Veselé vyprávění o Ondrovi, Amálce a jejich novém učiteli - klaunu 

Ferdinandovi.    

 

Ness, Patrick                                     ZK 4186  

Volání netvora: příběh života  

1 audiodisk (5 hod., 37 min.) - MP3 - Čte Jan Vondráček - Pro děti a 

mládež 

Příběh o velké odvaze třináctiletého Conora, který se postavil svému 

největšímu strachu.  

  

Walliams, David                                ZK 4187 

Dědečkův velký útěk  

1 audiodisk (5 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus – Pro děti 

Dobrodružný, humorný i dojemný román pro děti o silném poutu 

mezi malým vnukem a jeho dědečkem, letcem z druhé světové 

války.   

  

May, Karl                                           ZK 4190  

Dobyvatelé Gran Chaca. Díl 2, Pampero  
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1 audiodisk (10 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra - Pro děti a 

mládež  

Druhý díl cyklu "Dobyvatelé Gran Chaca" zachycuje dobrodružství 

německého cestovatele na území Uruguaje v období povstání 

tamních obyvatel.  

 

Kovaříková, Zuzana                          ZK 4195  

Za zvířátky do lesa  

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Zbyšek Horák  

Krátké pohádky a příběhy o lesních zvířátkách, doplněné stručnými 

faktickými informacemi o všech hlavních hrdinech.  

Určeno pro začínající čtenáře.   

  

Drijverová, Martina                           ZK 4196  

Příšerné zlobilky  

1 audiodisk (1 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková - 

Určeno pro děti od 5 let.   

Příhody o zlobivých holčičkách, které se proměnily v opravdová 

strašidla a příšerky.   

  

Březinová, Ivona                                ZK 4198  

Kluk a pes  

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) – MP3 – Čte Ilona Csáková – Určeno 

pro děti.   

Příhody obyčejného kluka, třeťáka Julina, a jeho nejlepšího 

kamaráda, věrného asistenčního psa Césara.   

  

Peroutková, Ivana                            ZK 4213   
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Anička u moře  

1 audiodisk (2 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Martha Issová – Pro děti.  

Třetí volné pokračování o Aničce, která tentokrát odlétá se svými 

rodiči na krátké prázdniny k moři do Egypta.   

  

Krolupperová, Daniela                     ZK 4216  

3x Bubáček  

1 audiodisk (1 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Ilona Csáková - Pro děti.  

Tři příběhy o prvňáčkovi Lukášovi a jeho vymyšleném kamarádovi, 

strašidýlku Bubáčkovi: "Bubáček. Bubáček a Myšošlap. Jak 

Bubáček potkal Bubáka.  

  

Petříčková, Renata                         ZK 4221  

S Blbounem za velkým dobrodružstvím  

1 audiodisk (3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus - Pro děti od 6 

let.   

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.    

  

Montgomery, Lucy Maud                 ZK 4241  

Anne ze Zeleného domu  

1 audiodisk (12 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Klára Sedláčková-Oltová -- 

román pro dívky.  

Příběh dívky-sirotka, která se jako jedenáctiletá dostane ke dvěma 

starším sourozencům ze zapadlé farmy na kanadském venkově.   
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Mrazík                                                ZK 4259  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem z 

r. 1964.  

Režie Aleksander Arturovič Rou -- Hrají: Alexandr Chvylja - Otomar 

Korbelář (Mrazík), Natalja Sedych - Eva Klepáčová (Nastěnka), 

Izotov, Èduard Konstantinovič - Josef Zíma (Ivánek).  

Legendární ruská pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale 

samolibém Ivanovi a lásce, která si poradí se zlou macechou stejně 

jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky.  

  

Limb, Sue                                          ZK 4274  

Dívka, skoro 16 : šílené utrpení  

1 audiodisk (7 hod., 20 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová – 

Určeno pro dívky.  

Pokračování příběhů nyní šestnáctileté Jess, která musí řešit 

problémy s prázdninovým výletem i novou láskou.   

  

 

 

Limb, Sue                                          ZK 4275  

Dívka, 15 : flirtování po francouzsku  

1 audiodisk (8 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová.  

Svěží humoristický příběh o výměnném pobytu francouzských 

středoškoláků v Anglii. -- Určeno pro dívky.   

  

Limb, Sue                                          ZK 4276  

Dívka, 15, milá, ale praštěná  
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1 audiodisk (7 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - 

Určeno pro dívky.  

Dívčí román o patnáctileté Jess, která není spokojená se svojí 

postavou a zároveň ji nemíjejí ani starosti s kluky.   

  

Limb, Sue                                          ZK 4277  

Dívka, 16 : bombastický večírek  

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová. - 

Určeno pro dívky.  

Další z řady dívčích románů o trochu praštěné Jess, tentokrát se na 

ni valí megapárty v jejich domě.   

  

Limb, Sue                                          ZK 4278  

Dívka, 16 : čokoládové SOS  

1 audiodisk (7 hod., 28 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová – 

Určeno pro dívky.  

Další pokračování příběhů potrhlé středoškolačky Jess přináší nové, 

možná už definitivně poslední peripetie vztahu s Fredem.   

 

 

 

Limb, Sue                                          ZK 4279 

Dívka, 16 : kolosální trapas  

1 audiodisk (8 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová. - 

Určeno pro dívky.  

Další pokračování poněkud ztřeštěných příhod středoškolačky Jess. 

Se začátkem nového školního roku ji čeká nejedno překvapení.   
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Limb, Sue                                          ZK 4280  

Dívky, 15 : absolutní šílenkyně  

1 audiodisk (8 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová. - 

Určeno pro dívky.  

V dívčím románu sledujeme příhody dvou spolužaček Zoe a Chloe, 

které musí vyřešit velký problém: sehnat kluky na charitativní ples.   

  

Limb, Sue                                          ZK 4281  

Dívka, 16 : totální fiasco  

1 audiodisk (8 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - 

Určeno pro dívky.   

Další z řady dívčích románů o aktivní Jess, momentálně se trápící 

organizací charitativního večírku, který se rozhodla uspořádat se 

svým kamarádem Fredem.   

  

Limb, Sue                                          ZK 4282  

Dívky, 16, a vypráskaný prázdniny  

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

Určeno pro dívky.  

Kamarádky Zoe a Chloe se chystají na svůj vysněný prázdninový 

pobyt v přímořském letovisku Newquay.   

 

Limb, Sue                                          ZK 4283 

Dívky, 16 : bohyněmi za sedm dní  

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová -- 

Určeno pro dívky.   
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Pokračování příhod dvou spolužaček, Zoe a Chloe, které si daly za 

úkol, že se do rockového koncertu promění v neodolatelné bohyně, 

kterým bude svět ležet u nohou.   

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4284  

Děti z Bullerbynu  

1 audiodisk (1 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Libuše Šafránková - Pro děti 

od 6 let  

Příhody švédských dětí na venkovské samotě tak, jak je popisuje 

sedmileté děvčátko.  

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4285  

Kalle Blomkvist zasahuje  

1 audiodisk (5 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková - Pro 

čtenáře od 9 let  

Napínavý příběh skupiny švédských dětí, které pomáhají v pátrání 

po únoscích malého chlapce.   

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4286  

Karkulín ze střechy  

1 audiodisk (14 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová. - Pro 

děti od 6 let - Obsahuje: Nazdárek, Karkulíne! -- Stockholmské 

strašidlo -- Každý má právo být Karkulínem.    

Vyprávění o polopohádkovém človíčkovi, který bydlí v domečku na 

střeše jednoho stockholmského domu.   

Lindgren, Astrid                                ZK 4287  

My z ostrova Saltkråkan  
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1 audiodisk (10 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá - Pro děti 

od 9 let. 

Okouzlující vyprávění o letním pobytu pětičlené stockholmské 

rodiny na ostrůvku blízko švédského pobřeží.   

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4288  

Pipi Dlouhá punčocha   

1 audiodisk (9 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková - Pro děti 

od 6 let - Obsahuje: Pipi Dlouhá punčocha -- Pipi Dlouhá punčocha 

se nalodí -- Pipi Dlouhá punčocha v Tichomoří..  

Fantastické vyprávění o podivuhodné švédské dívence, která žije 

bez rodičů ve velké vile na konci města.   

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4289  

Ronja, dcera loupežníka  

1 audiodisk (6 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová - Pro děti 

od 8 let.  

Pohádkový příběh dvou loupežnických dětí, které pomohou usmířit 

znepřátelené loupežnické tlupy svých otců.   

  

Lindgren, Astrid                                ZK 4290   

Svěřte případ Kallovi  

1 audiodisk (5 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Věra Slunéčková - Pro děti 

od 9 let.  

Prázdninový příběh dětí ze švédského maloměsta, jehož klid změní 

náhlá vražda jednoho z obyvatel městečka.  

  

Stamp, Emer                                    ZK 4313  
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Čuníkovo úžasné dobrodružství  

1 audiodisk (2 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra - Pro děti od 8 

let.  

Další humorné příběhy sympatického čuníka, který si píše svůj 

vlastní deník, se odehrávají po odletu zlých kuřat a Sedláka do 

vesmíru.  

  

Moran, Caitlin                                   ZK 4326/1-2  

Jak stvořit dívku   

2 audiodisky (13 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová - Pro 

dívky od 14 let  

Temperamentní román o dospívání. Co byste dělali, kdybyste 

během dospívání zjistili, že to, co vás rodiče naučili, prostě nestačí?  

 

Svěrák, Zdeněk                                ZK 4330  

Tiché šlapací království  

1 audiodisk (53 min.) - MP3 -- Čte František Kreuzmann.  

Pohádka o podivném království, kde mluvit nahlas je přísně 

zakázáno. Původně napsáno jako rozhlasová pohádka.  

  

Cowell, Cressida                               ZK 4338  

Škyťák Šelmovská Štika III. 1, Jak vycvičit draka  

1 audiodisk (5 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte David Novotný - Pro děti od 

devíti let.  

První díl vzpomínek Škyťáka Strašného Tresky III., což byl skutečně 

skvělý a obávaný náčelník kmene Chlupatých chuligánů i amatérský 

přírodovědec.   
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MacDonald, Betty                             ZK 4358  

Čáry paní Láryfáry  

1 audiodisk (3 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -  Pro 

děti.  

Další část příběhů o paní Láryfáry a jejím léčení dětských zlozvyků a 

nectností, tentokrát kouzelnými prostředky   

 

MacDonald, Betty                             ZK 4359            

Farma paní Láryfáry  

1 audiodisk (3 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Renata Volfová  - Pro děti.  

Třetí příběh o paní Láryfáry, která se odstěhovala na venkov, kde 

chová plno zvířat, která jí pomáhají při léčbě všech dětských neduhů, 

jako jsou například Hádavka či Nimravka.   

  

MacDonald, Betty                             ZK 4360  

Paní Láryfáry  

1 audiodisk (2 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová -  Pro děti.  

Souborné vydání všech čtyř dílů o kouzlech paní Láryfáry, která umí 

léčit dětské "choroby".   

  

Čtvrtek, Václav                                  ZK 4371 

Čáry máry na zdi  

1 audiodisk (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.   
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Vaněček, Michal                               ZK 4390  

S dráčkem do pravěku  

1 audiodisk (2 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Eva Hrušková, Jan Přeučil- 

Pro děti od 5 let.  

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.  

 

Jech, Jaromír                                     ZK 4400  

Žerty s hastrmany a čerty  

1 audiodisk (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 4406  

Žofka  

1 audiodisk (2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -- Určeno 

pro děti.  

Humorné vyprávění o příhodách orangutanní slečny, která vymýšlí pro 

zvířata v ZOO různé zábavy.   

  

Majorová, Milena                             ZK 4423  

Dámy a pánové, život začíná  

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková - Pro 

mládež.  

Humornou formou pomáhá autorka mladému člověku orientovat se  
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ve všech podstatných životních otázkách - výběr partnera, manželství, 

rodičovství, pracovní prostředí.   

Man, Lubomír                                   ZK 4437  

Vysoký cíl  

1 audiodisk (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.   

 

Lowry, Lois                                        ZK 4473  

Dárce  

1 audiodisk (5 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Kajetán Písařovic.  

Antiutopistický román pro starší děti se odehrává ve světě bez 

problémů a bolesti, ale také bez jakýchkoli citů. -- Pro děti a mládež.  

  

Priestley, Chris                                  ZK 4478  

Příšerné příběhy vánoční  

1 audiodisk (2 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Frej -- Pro děti.  

Sedm vánočně laděných povídek, prodchnutých tajuplnou, 

strašidelnou atmosférou.   

  

Kratochvíl, Miloš                              ZK 4485  

Inspektor Vogo  

1 audiodisk (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 
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inspektora. A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý Vogo pouští do 

boje se zločinem. -- Pro děti od 9 let.   

  

                                                 

                                                          ZK 4492 

33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče     

1 audiodisk (3 hod., 16 min.) - MP3 -- Podle knihy: 100 

nejznámějších pohádek pro unavené rodiče.. -- Čte Ilona Csáková - 

Pro děti od 4 let.   

  

Řezníček, Zdeněk                             ZK 4493  

Dědečkovy pohádky  

1 audiodisk (2 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – Pro děti.  

Poetické pohádky o zvířátkách, ale i napínavé příběhy o odvaze  a 

lásce.   

  

McCarthy, Bairbre                            ZK 4540  

Příběhy skřítků Leprikónů  

1 audiodisk (2 hod., 23 min.) – MP3 – Čte Věra Slunéčková – Pro 

čtenáře od 8 let  

Irské pohádky o skřítcích v zeleném kabátku, kteří umějí nejen šít 

boty, ale dokážou dokonce přičarovat zlato.   

  

McEwan, Ian                                     ZK 4544  

Snílek  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková.  

Vysněné příběhy desetiletého chlapce obdařeného velkou fantazií.   
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Melíšek, Jiří                                       ZK 4545  

Ať žijí duchové!  

1 audiodisk (3 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná - Pro 

čtenáře od 9 let. 

Knížka napsaná podle stejnojmenného filmu vypráví o opravě 

starého hrádku, při níž dětem pomáhají duchové.   

  

Stamp, Emer                                     ZK 4562  

Čuníkův neobyčejný deník  

1 audiodisk (2 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra  

Sympatický čuník nechce nic jiného, než lenošit a hrát si se svými 

kamarády Kačerem a Krávou a jíst pomeje. Ale začíná mít pocit, že 

mu nikdy nic nevyjde podle plánu. -- Určeno pro děti.  

  

Špaček, Ladislav                              ZK 4563  

Dědečku, už chodím do školy  

1 audiodisk (2 hod., 32 min.) - MP3 - Čte Ladislav Špaček -- etiketa a 

etika pro děti od 6 let.  

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. Určeno pro děti od 6 let.  

Navazuje na:. Dědečku, vyprávěj : etiketa pro kluky a holčičky od 3 

let. -- Navazuje na:. Dědečku, ještě vyprávěj : etiketa a etika pro 

předškoláky.   

  

Cowell, Cressida                               ZK 4565  

Škyťák Šelmovská Štika III. II, Jak se stát pirátem  
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1 audiodisk (5 hod., 28 min.) - MP3 - Čte David 

Novotný.   

Druhý díl vzpomínek Škyťáka Šelmovského Štiky III., 

nejzábavnějšího vikingského hrdiny všech dob, vypráví o jeho 

dobrodružstvích na moři. Určeno pro děti od devíti let.   

  

Ende, Michael                                   ZK 4566/1-2  

Nekonečný příběh  

2 audiodisky (16 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jan Vlasák.  

Příběh malého chlapce Bastiána, který se ocitne v nemocné zemi 

Fantázii a za nejfantastičtějších situací se mu podaří zemi a její 

císařovnu zachránit. -- Určeno pro děti.   

  

Civardi, Anne                                      ZK 4569  

Kouzelná lucerna   

1 audiodisk (2 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Ilona Csáková.  

Kniha meditačních příběhů a postupů. - Určeno pro děti od 4 do 8 

let  a jejich rodiče. Příběhy pro rozvíjení dětské důvěry, tvořivosti a 

vnitřního klidu. 

  

Paulová, Lucie                                  ZK 4572  

Elvíra : strašidlo z kontejneru  

1 audiodisk (4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Sandra Nováková. – Pro 

děti.  

Dobrodružství jednoho strašidla z kontejneru ve staré Praze.  

  

Sypal, Jaromír                                   ZK 4577  

Ptačí pohádky  
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1 audiodisk (1 hod., 52 min.) -- Čte Arnošt Goldflam. -- Pohádky z 

ptačí říše - 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.  

 

 

Vopěnka, Martin                               ZK 4578  

Spící město  

1 audiodisk (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".   

  

Snicket, Lemony                            ZK 4580  

Řada nešťastných příhod. Kniha devátá, Masožravý lunapark  

1 audiodisk (6 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Marie Doležalová - Určeno 

pro děti.  

Sourozenci Baudelairovi se dostanou opět do potíží, když se stanou 

atrakcí v "masožravém" Lunaparku Caligari. Nechybí zde ani 

prohnaný strýc Olaf.  

  

Nepil, František                                ZK 4585  

František Nepil dětem  

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 - Účinkují Jiřina Bohdalová, 

Vlastimil Brodský, Eduard Cupák a další - Určeno pro děti - 

Obsahuje: Naschválníčci -- Já Baryk a další dva příběhy -- Pět 
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báječných strýčků --  Polní žínka Evelínka --  Makový mužíček -- 

Štuclinka a Zachumlánek..  

Komplet obsahuje šest původních pohádkových alb a další bonusy.   

  

Vágner, Zdeněk                                ZK 4595  

Lví píseň  

1 audiodisk (13 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Klejna Luboš.  

Dobrodužné příběhy inspirované autorovými zkušenostmi s lovem 

zvěře v Africe. -- Určeno pro děti a mládež.   

  

Malley, Gemma R.                           ZK 4597  

Přebyteční : příběh z roku 2140  

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková - Určeno 

pro mládež.    

Rok 2140 nabízí pouze dvě možnosti. Buď budete Vyvoleným, tedy 

tím, kdo má právo na léky na nesmrtelnost nebo Přebytečným, 

jehož osudem je pouze sloužit. Patnáctiletí Anna a Petr se s takto 

rozdanými kartami nehodlají smířit a pokusí se to změnit.   

  

Snicket, Lemony                              ZK 4602  

Řada nešťastných příhod. Kniha jedenáctá, Ponurá sluj  

1 audiodisk (7 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová  -- 

Určeno pro děti.  

Jedenáctá kniha z řady nešťastných příhod sourozenců 

Baudelairových líčí strastiplnou cestu za tajemstvím tajné 

organizace D.P.   

  

Snicket, Lemony                             ZK 4603  
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Řada nešťastných příhod. Kniha desátá, Ledová stěna  

1 audiodisk (7 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová -- 

Určeno pro děti.  

V knize desáté o řadě nešťastných příhod se snaží sourozenci 

Baudelairovi najít ústředí tajné organizace D.P.   

  

 

 

Kinney, Jeff                                       ZK 4605  

Deník malého poseroutky. Ošklivá Pravda  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta -- Určeno pro 

děti.  

Další pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého 

Grega.   

  

Kinney, Jeff                                       ZK 4606  

Deník malého poseroutky. Psí život  

1 audiodisk (1 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta -- Určeno pro 

děti.  

Další pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého 

Grega.   

  

Kinney, Jeff                                      ZK 4607  

Deník malého poseroutky. Poslední kapka  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 - Čte Václav Kopta - Určeno pro 

děti.  

Pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega.   
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Kinney, Jeff                                       ZK 4608  

Deník malého poseroutky. Rodrick je king  

1 audiodisk (1 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta - Určeno pro 

děti.  

Pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega.   

  

 

 

 

Kinney, Jeff                                      ZK 4609  

Deník malého poseroutky  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta - Určeno pro 

děti.  

Humorné deníkové zápisky jedenáctiletého Grega Heffleyho.   

  

Papoušková, Eva                              ZK 4616 

Kosprd a Telecí : příběh ze školky 

1 audiodisk (54 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- Pro děti od 5 let. 

Humorný příběh dvou nezbedných předškoláků s vtipem a nadsázkou 

zachycuje situace, kterých bychom mohli být svědky v nejedné třídě 

mateřské školy. 

 

Kratochvíl, Miloš                              ZK 4617 

Zajatci stříbrného slunce   

1 audiodisk (1 hod.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková -  Pro mladší děti. 

Renomovaný scénárista, spisovatel a básník zavádí v této knize 

čtenáře do světa virtuální reality a nabízí řadu znepokojivých otázek: 

"Víte, co se děje ve městě, které jste rozbořili svou počítačovou hrou? 
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Já z toho města jsem. Pojď tam se mnou...".  

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4620 

Fiorella a Bratrstvo křišťálu  

1 audiodisk (7 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková - Pro 

děti od 10 let. 

Napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou jejích 

kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II. 

 

Preussler, Otfried                             ZK 4622 

Čarodějův učeň - Pro děti a mládež. 

1 audiodisk (6 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.  

Tajuplný pohádkový příběh vychází ze staré lužické legendy a vypráví 

o osiřelém Krabatovi, který se na prahu dospělosti vstoupil do služeb 

tajemného mlynáře a vyučil se u něj čarodějnickému umění. Příběh   

o silách srdce, jež ovládají naše city a jednání a mohou být zdrojem 

nenávisti i lásky, zloby či radosti. 

 

Goldflam, Arnošt                              ZK 4624 

Příhoda málo uvěřitelná : o neobvyklém přátelství a 

mluvících kresbách  

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) - MP3 -- Účinkují: Arnošt Goldflam, Mimi 

Goldflamová, Marie Ludvíková - Pro děti od 5 let. 

Kniha o malé Helence, jejím o sedmdesát let starším sousedovi  

a kouzelných obrázcích.  

 

Milne, Alan Alexander                      ZK 4638 
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Medvídek Pú  

1 audiodisk (5 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla - Pro děti. 

Pohádkové vyprávění pro mladší školáky o nejrůznějších příhodách 

medvídka Pú a jeho přátel.   

 

Minaříková, Jarmila                         ZK 4640 

Ježourek a jeho příhody 

1 audiodisk (1 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá - Určeno pro 

děti. 

Příhody malého ježka, nadaného lidskou řečí i lidskými vlastnostmi, 

ve světě zvířat i lidí.  

 

Lindgren, Astrid                                ZK 4649 

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy 

1 audiodisk (30 min.) - MP3 -- Čte Klára Sedláčková-Oltová - Pro děti 

od 7 let. 

Chytré a zábavné vyprávění o tom, jak Pipi pořádá rozloučení  

s Vánocemi.  

 

Budař, Jan                                         ZK 4650 

Princ Mamánek 

1 audiodisk (3 hod., 40min.) - MP3 - Čte Ondřej Vetchý, Libuše 

Šafránková, Josef Abrhám - Pro děti od 7 let. 

Originální pohádka od herce, režiséra a hudebníka Jana Budaře. 

 

Smolíková, Klára     ZK 4651  

Tajná dvojka A+B. Zločin mezi dinosaury  
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1 audiodisk (1 hod., 54 min.) - MP3 -- Čtou: Andrea Elsnerová, Kryštof 

Nohýnek, Jiří Dvořák -- Pro děti  

První kniha napínavé série o dvojici mladých detektivů. 

 

Bonsels, Waldemar     ZK 4653  

The adventures of Maya the bee  

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) - MP3 -- V angličtině načetla Betsie Bush 

- Pro děti 

Napínavé příběhy neposlušné včelky Máji. 

 

 

 

 

Stevenson, Robert Louis    ZK 4655  

Treasure island  

1 audiodisk (7 hod., 32 min.) - MP3 - Načteno anglicky dobrovolníky - 

Pro děti a mládež  

Klasický dobrodružný román, jehož hrdina se s několika přáteli 

vydává hledat poklad obávaného kapitána Flina. 

 

Růžička, David                                  ZK 4668 

Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady : nejkrásnější pověsti  

1 audiodisk (7 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Nejen hrady a zámky, ale i skály a rybníky jsou opředeny kouzelnými 

pověstmi o tajemných bytostech. Pověsti z Čech a Moravy jsou 

určeny mládeži a dospělým čtenářům.   

 

Růžička, David                                 ZK 4669 
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Strašidla, přízraky a skřítci našich hradů a zámků : 

nejkrásnější pověsti 

1 audiodisk (7 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová. 

Pověsti o strašidlech, čarodějnicích, rytířích, obrech, dracích  

a trpaslících, kteří ochraňovali hrady a zámky a nebo jim naopak 

škodili. Určeno dětem i dospělým.  

 

Hu, Barbora                                      ZK 4670 

Jógátky : pohádky a cvičení pro malé jogínky 

1 audiodisk (2 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Iveta Dušková. -- Pro děti od 

5 let.  

Pohádky na motivy eticko-morálního základu jógy, doplněné návody 

na provedené jógových ásan. Pro společné čtení rodičů s dětmi.  

 

Twain, Mark                                      ZK 4673 

Ztracený princ Margarín. -- Pro děti. 

1 audiodisk (1 hod., 24 min.) - MP3. -- Čtou Alois Švehlík, Kajetán 

Písařovic. 

Příběh zapomenuté pohádky (o chudém a odvážném chlapci, který 

rozumí řeči zvířat a nebojí se postavit samotnému králi), která se 

zrodila v jednom pařížském hotelu před více než 130 lety a ukrytá  

v archivu přečkala desítky let, než se jí ujal Philip Stead a s 

respektem k autorovi ji dovyprávěl.  

 

Diekmann, Miep                              ZK 4676 

Annejet to tak nenechá 

1 audiodisk (6 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -- Pro 

dívky od 11 let.  
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Druhá kniha o holandské dívce, která prožívá veselé i vážné příhody 

se spolužáky i kamarády během jednoho školního roku.  

 

Maďarková, Kateřina                       ZK 4681 

Justýnka a asistenční jednorožec 

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 -- Obsahuje: Podivný lékařský 

předpis doktora Dulíka -- Hubert umí mluvit a psát -- Cesta do 

Básničkystánu -- Den jako malovaný, místy přetaženo -- 

Nesmyslná prvouka -- Justýnka na planetě Fantazie -- 

Justýnka, Jonatán a jabloň. -- Čte Jana Plodková - Pro děti od 7 let. 

Vyprávění o holčičce, které chyběla fantazie. Pomoc se jí dostane od 

asistenčního jednorožce Huberta, který ji naučí vidět věci kolem sebe 

úplně jinak - najednou je svět kolem ní barevný, plný dobrodružství  

a zážitků.  

 

Moers, Walter, 1957                        ZK 4683/1-2 

13 a 1/2 života kapitána Modrého Medvěda  

2 audiodisky (21 hod., 14 min.) -- Z volné série známé pod společným 

názvem "Zamonie" - MP3 -- Čte Michaela Doležalová 

Příběh plný nespoutané fantazie vypráví sám Modrý medvěd, hlavní 

hrdina neobvyklého fantasy románu. - Pro děti.  

 

Moric, Rudo                              ZK 4686 

Povídala ježčí máma... 

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 -- Obsahuje: Povídala ježčí 

máma -- Vyběhla na louku srna -- Na travnatém dvoře školky. -- 

Čte Heda Čechová. 

Kniha povídek o zvířátkách pro nejmenší čtenáře. 
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Mrázková, Daisy                               ZK 4689 

Haló, Jácíčku  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá - Pro děti od 5 

let.  

Příběh o přátelství zajíčka a veverky, kteří spolu dovádějí v lese.  

 

Mrázková, Daisy                               ZK 4690 

Neplač, muchomůrko : malá knížka o velkých věcech 

1 audiodisk (1 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Iveta Rálková. 

Pohádkové příběhy z prostředí lesa a lesních zvířátek. -- Pro děti od 3 

do 6 let.   

 

 

 

 

Musierowicz, Małgorzata       ZK 4704  

O kolečko víc  

1 audiodisk (8 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová - Pro 

děvčata od 12 let.  

Humorné vyprávění o tom, co všechno prožívá "zakomplexovaná" 

šestnáctiletá dívka v početné rodině a se svými přáteli. 

 

Navrátilová, Martina                        ZK 4712 

Absolutní nasazení 

1 audiodisk (11 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Všem 14letým, kteří milují sport. Dramatický příběh mladé nadějné 

tenistky odhalující zákulisí "bílého sportu". - Pro mládež.  
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Nepil, František                                ZK 4719 

Lišky, dobrou noc 

1 audiodisk (2 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Lenka Novotná 

Příběh malého Ctibůrka, který prožívá dětství v přátelském kruhu 

rodiny s dědečkovými pohádkami o zvířátkách. - Pro děti.  

 

Nepil, František                                ZK 4720 

Vašek vypravuje pohádky Františka Nepila 

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte a zpívá Václav Neckář -  Pro 

děti.   

 

Úvod do světa literatury II.               ZK 4723 

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 – Průvodní slovo interpretuje 

Anna Švejnohová, čte Miloš Kopecký a další. 

V hudebních doplňcích jsou použity výňatky ze skladeb B.V. Afasjeva, 

A. Dvořáka, Modesta P. Musorgského, Ladislava Vycpálka, Jiřího 

Srnky a scénická kompozice Jiřího Váchala.  

Obsahuje: Znělka s nahlášením -- Lakomec / Jean Baptiste Moliére -- 

Chudý boháč / Ivan Andrejevič Krylov -- Podivuhodné cesty po vodě i 

souši, polní tažení a dobrodružství barona Prášila / Gottfried August 

Bürger -- Faust / Johann Wolfgang Goethe -- Chtěl bych být na své 

vysočině / George Gordon Byron -- Vodník / Karel Jaromír Erben -- Máj 

/ Karel Hynek Mácha -- U řek / Antonín Sova -- Romance o Karlu IV / 

Jan Neruda -- Balzac / Stefan Zweig -- Plášť / Nikolaj Vasiljevič Gogol 

-- Lesní studánka / Josef Václav Sládek -- Mezi proudy / Alois Jirásek -

- Naši furianti / Ladislav Stroupežnický -- Déšť / Josef Svatopluk 

Machar -- Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji / Karel 

Hlaváček -- Obrazy z Rus / Karel Havlíček Borovský -- Tři muži ve 
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člunu / Jerome Klapka Jerome.  

Pásmo z literárních textů od klasicismu po konec 19. století. - Pro 

děti.  

 

Úvod do světa literatury III.              ZK 4724 

1 audiodisk (1 hod., 31 min.) – MP3 -- Průvodní slovo interpretuje 

Anna Švejnohová, čte Růžena Merunková a další. 

V hudebních doplňcích jsou použity výňatky ze skladeb J. Ježka, J. 

Nesvadby, J. Suchého, J. Šlitra, E. Blocha a scénická kompozice Jiřího 

Váchala  

Obsahuje:  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války / Jaroslav 

Hašek -- Země mluví / Viktor Dyk -- Voják v poli / Fráňa Šrámek -- 

Cesta zpátky / Erich Maria Remarque -- Bílá nemoc. II, 6 / Karel 

Čapek -- Náš mlčící voják / Fráňa Šrámek -- Voják / František Halas -- 

Obrácení knížete Svatopluka / Vladislav Vančura -- Kat a blázen : 

ústřední píseň / Jiří Voskovec, Jan Werich -- Žebráci / Jiří Wolker -- Z 

deníku / Jiří Orten -- Bylo nás pět / Karel Poláček -- Píseň o dívkách / 

Jaroslav Seifert -- Útěcha / Jaroslav Seifert -- S lodí, co dováží čaj a 

kávu / Konstantin Biebl -- Pochoutky pražské drobotiny / Egon Ervín 

Kisch -- Malý princ / Antoine de Saint-Exupéry -- Pramínek vlasů / Jiří 

Suchý -- Ježek / Emanuel Frynta -- Lidokupec amsterdamský / 

Jaroslav Hašek. -- Průvodní slovo interpretuje Anna Švejnohová, čte 

Růžena Merunková a další.  

Pásmo textů z literatury 20. století. - Pro děti.  

 

Úvod do světa literatury IV.              ZK 4725 

literární všehochuť 

1 audiodisk (1 hod., 49 min.) – MP3 -- Průvodní slovo interpretuje 

Anna Švejnohová, čte Rudolf Pellar a další.  
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V hudebních doplňcích jsou použity výňatky z českého duchovního 

zpěvu, ze skladeb B. Brittena, J. Ježka, I. Stravinského a scénická 

kompozice Jiřího Váchala. 

Obsahuje: Čtení z Biblí Kralické / Ivan Olbracht -- Satiry o 

řemeslnících a konšelích. Pekař -- Postila / Petr Chelčický -- 

Gulliverovy cesty / Jonathan Swift -- Plachta / M.J. Lermontov -- 

Tvrdohlavá žena / J.K. Tyl -- Úředníkova smrt / A.P. Čechov -- Čekej na 

mne a já se ti vrátím / Konstantin Simonov -- Král Krysa / James 

Clawell -- V sousedství měl dílnu sklenář / Jiří Kolář -- Na hrudi obra 

obláček zlatý / Anatolij -- Anglické listy / Karel Čapek -- Zmoudření 

Dona Quijota / Viktor Dyk -- Obsluhoval jsem anglického krále / 

Bohumil Hrabal -- Pan Kaplan má stále třídu rád / Leo Rosten -- 

Klapzubova jedenáctka.  

Pásmo literárních textů od antiky po současnost. - Pro děti.  

 

 

Úvod do světa literatury I.               ZK 4726 

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) – MP3 -- Průvodní slovo interpretuje 

Anna Švejnohová, čte Otakar Brousek a další. 

V hudebních doplňcích jsou použity výňatky z českých duchovních 

písní, Gregoriánského chorálu, ze skladeb skladatelů Richarda 

Strausse, Otomara Máchy, Adama Michny  z Otradovic a střihová 

scénická kompozice Jiřího Váchala. 

Obsahuje: Znělka s nahlášením -- Odyssea / Homér -- Život sv. 

Václava / překlad ze staroslověnštiny Josef Vašica -- Kronika česká / 

Kosmas -- Kosmas / Vladislav Vančura -- Píseň Svatý Václave -- 

Velikonoční čas mám rád / Bertrans de Born -- O ženě zlobivé / 

překlad ze staré češtiny Kamil Bednář -- Přátelům v Čechách / Mistr 

Jan Hus -- Jednonohý jeřáb / Giovanni Boccacio -- Romeo a Julie / 
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William Shakespeare -- Hamlet, III, 1 / William Shakespeare -- 

Balada o drobnostech / Francois Villon -- Důmyslný rytíř Don Quijote 

de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra -- Biblí svatá. Nový 

zákon ; Evangelium sv. Lukáše, kapitola 2 -- Moudří blázni. Enšpígl 

holičem ; Historie o bratru Palečkovi. Hostem ve špitále / Emanuel 

Frynta -- Truchlivý ; Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský. 

Pásmo z literárních textů od starověku po baroko. - Pro děti. 

 

lsson Piraten, Fritiof                        ZK 4727 

Bombi Bitt a já 

1 audiodisk (6 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá - Pro děti od 11 

let. 

Veselé příhody skupiny chlapců z jihošvédského kraje, kterým 

dominují čtrnáctiletý chlapec Bombi Bitt, o tři roky mladší vypravěč 

a jejich kamarád Nils.  

 

Nosov, Igor' Petrovič                         ZK 4729 

Neználek v Kamenném městě 

1 audiodisk (3 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková. 

Další pokračování příběhů o dobrodružstvích malíčků z Kvítečkova, 

tentokrát z Kamenného města, jehož obyvatelé je nejprve považují za 

mimozemšťany. -- Pro děti od 6 let.  

 

Nosov, Nikolaj Nikolajevič                ZK 4730 

Neználek na Měsíci 

1 audiodisk (13 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá - Pro děti od 

6 let. 

Od Neználkovy cesty do Slunečního města uplynulo 2,5 roku. Když 

malíčkové slyšeli, co všechno Neználek a jeho přátelé viděli a zažili, 
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vydali se hned do Slunečního města, a sotva se vrátili, dali se do 

velkých úprav svého Kvítečkova, který se tak změnil k nepoznání.  

 

Nosov, Nikolaj Nikolajevič      ZK 4731  

Neználek ve Slunečním městě  

1 audiodisk (8 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Hana Makovičková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Další příhody z kouzelné země, kde žili malíčkové a malenky - vlastně 

malinkatí kluci a děvčata, nebo jak se jim také říkalo "človíčkové." A 

takový človíček, malíček, byl i Neználek, který se svými přáteli 

podnikl cestu balónem, vypráví o tom, jak spolu pobývali v Zelení a v 

Dračíně, co tam poznali a čemu se přiučili.  

  

Nosov, Nikolaj Nikolajevič     ZK 4732  

Neználkovy příhody  

1 audiodisk (5 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Dagmar Patrasová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příhody a dobrodružství skupinky přátel z pohádkového města 

Kvítečkova.  

  

Novák, Jaroslav        ZK 4735  

Hořící kámen : 53 pohádky z Moravy a odjinud  

1 audiodisk (18 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky.  

  

Nový, Karel         ZK 4757  

Potulný lovec : román z lišákova života  
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1 audiodisk (5 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte František Dočkal -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příhody chytrého a odvážného lišáka, jeho boj s přírodou a člověkem.  

  

Ouředník, Patrik        ZK 4776  

O princi Čekankovi : jak putoval za princeznou, a o všelijakých 

dobrodružstvích, která se mu přitom přihodila  

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) -- MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Neobyčejně vtipná pohádka o putování prince za neznámou 

princeznou starobylého a vznešeného rodu.  

 

Owen, James A        ZK 4781 

Rudý drak  

1 audiodisk (11 hod., 17 min.) -- MP3 -- 2. kniha v sérii Imaginaria 

Geographica -- Čte Filip Sychra – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Druhá část z kroniky imaginární geografie. Nové nebezpečí ohrožující 

Souostroví snů svede opět Johna, Jacka a Charlese dohromady.  

 

 

 

Hurvínek            ZK 4793 

Hurvínek II. : výběr scének 

1 audiodisk (9 hod., 20 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Vánoce u Spejblů -- 

Hurvínek trochu zlobí -- Hurvínkovy zpívánky a taškařice -- Hrátky a 

pohádky -- Hurvínkova abeceda slušného chování -- Past na Hurvínka 

-- V hlavní roli Mánička -- V hlavní roli Žeryk. -- Hrají: Martin Klásek 

(Spejbl, Hurvínek) a další -- zvukové záznamy pro děti a mládež  
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Pohádky.   

 

Hurvínek           ZK 4794 

Hurvínek I. : výběr scének 

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Hurvínkovy 

prázdniny v Houbohledech -- Spejbl versus Drákula -- Hurvínek mezi 

PřemyslovciHurvínek mezi Přemyslovci -- Hurvínek na dvoře 

lucemburském -- O Hurvínkovi a králi husitském -- Císařův Hurvínek a 

Hurvínkův císař -- Zpíváme s Hurvínkem 1 -- Zpíváme s Hurvínkem 2. -

- Hrají: Martin Klásek (Spejbl, Hurvínek) a další – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Pohádky.  

 

Weinberger, Jiří      ZK 4799  

Povídá pondělí úterku  

1 audiodisk (30 min.) -- MP3 -- Čte Lenka Vychodilová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Rytmické, veselé až nezbedné verše se stejně laděnými ilustracemi 

na nejrůznější témata.  

 

 

 

Jones, Gareth P       ZK 4803 

Dědictví rodu Trnhoffů  

1 audiodisk (6 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Detektivní příběh plný napětí a nečekaných odhalení vypráví o boji o 

obrovské rodové dědictví mezi sourozenci Trnhoffovými.  
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Mandelová, Helena      ZK 4809  

České korunovační klenoty : pamětní vydání ke vzniku České 

republiky  

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Pamětní publikace ke vzniku České republiky (1.1.1993) je věnována 

zejména symbolům české státnosti - historickým korunovačním 

klenotům.  

 

Snicket, Lemony      ZK 4814  

Řada nešťastných příhod. Kniha dvanáctá, Předposlední 

utkání  

1 audiodisk (7 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Předposlední z řady nešťastných příhod zavede sourozence 

Baudelairovy do podivného hotelu, v něm se mimojiné setkají i s 

mnoha postavami příhod minulých.  

 

Park, Ruth        ZK 4815 

Hra na Betsy Bowovou  

1 audiodisk (9 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Zdeňka Černá – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

V pozoruhodném příběhu se čtenář seznámí prostřednictvím 

čtrnáctileté hrdinky se životem dnešní Sydney a pochopí aktuální 

problémy australské mládeže.  

 

Krajíčková, Stanislava     ZK 4823 
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Nabu, Nelsí a škola pro superpsy  

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Prvotina pro děti od nevidomé autorky.  

 

Paver, Michelle       ZK 4833  

Letopisy z hlubin věků. Bratr vlk  

1 audiodisk (8 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První kniha ze série Letopisy z hlubin věků, v níž se seznámíme s 

Torakem, chlapcem bojujícím o přežití v době pravěku.  

 

Paver, Michelle       ZK 4834  

Letopisy z hlubin věků. Toulavý duch   

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Druhá kniha s příběhem z Dalekého severu o pravěkém chlapci, který 

tentokrát musí najít lék proti zákeřné nemoci.  

 

Paver, Michelle       ZK 4835  

Letopisy z hlubin věků. Pojídač duší  

1 audiodisk (9 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí kniha s příběhem z Dalekého severu o pravěkém chlapci, který 

se tentokrát snaží zachránit nejlepšího přítele.  

 

Paver, Michelle       ZK 4836  

Letopisy z hlubin věků. Vyhnanec klanů  
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1 audiodisk (9 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Čtvrtá kniha s příběhem z Dalekého severu o pravěkém chlapci, který 

musí očistit své jméno a prokázat, že není Pojídačem duší.  

 

Paver, Michelle      ZK 4837  

Letopisy z hlubin věků. Zrádce přísahy  

1 audiodisk (9 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pátá kniha příběhů z Dalekého severu o pravěkém chlapci. Torak, 

poté co musel opustit Hvozd, se uchýlil na ostrovy, kde žije v klanu 

Tuleňů.  

 

Paver, Michelle      ZK 4838  

Letopisy z hlubin věků. Lovec duchů  

1 audiodisk (8 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Šestá, závěrečná kniha příběhů z Dalekého severu o pravěkém 

chlapci. Torak musí změřit síly s Výří čarodějkou Eostrou - poslední 

členkou spolku Pojídačů duší.  

 

Pavlovič, Jozef            ZK 4839  

Dědeček Večerníček  

1 audiodisk (2 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádky "večerníčkového" dědečka, který na Slovensku vždy večer 

rozsvěcí hvězdy a tak otvírá večerníčkovou pohádku.  

 

Lowry, Lois       ZK 4842  
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Hledání modré  

1 audiodisk (6 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic.  

Druhý příběh antiutopické tetralogie pro starší děti.  

  

Jones, Gareth P.     ZK 4844  

Zrada rodu Trnhoffů  

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková - Pro starší 

děti.  

Detektivní příběh plný napětí a nečekaných odhalení. Boj o rodové 

dědictví mezi sourozenci Trnhoffovými pokračuje 

  

Petiška, Eduard      ZK 4860  

Anička a flétnička  

1 audiodisk (1 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá -- Určeno pro 

děti od 5 let.  

Pohádka o chytré a veselé holčičce Aničce, která se učí hrát na 

flétničku a chystá dědečkovi k narozeninám muzikantské 

překvapení. 

 

Vondruška, Vlastimil      ZK 4863  

Fiorella a hřbitov upírů: dobrodružství dcery dvorního 

alchymisty císaře Rudolfa II.  

1 audiodisk (9 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková -- Pro 

děti od 10 let.  

Napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou jejích 

kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II. 

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 4864  
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Fiorella a záhada mrtvého netopýra: dobrodružství dcery 

dvorního alchymisty císaře Rudolfa II.  

1 audiodisk (8 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková - Pro 

děti od 10 let  

Další napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou 

jejích kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II. 

  

Karnauchova, Irina Valer'janovna  ZK 4878  

Krása nesmírná  

1 audiodisk (6 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

Výbor nejkrásnějších ruských klasických pohádek.  

 

Harris, Sabrina D.      ZK 4884  

Audiopohádky o zvířátkách  

1 audiodisk (36 min.) - MP3 -- Obsahuje: Malá Flo a pavouk -- 

Medvídek Kubík a brusle -- Mňauk, Mína a Haniččin pokoj -- Opičák 

Niko a rybka -- Myšák Karlík hlídá -- Medvídek Kubík a sníh -- Malý 

Niko a úklid. -- Čte Sabrina D. Harris -- Pro děti. 

 

Twain, Mark       ZK 4891  

Dobrodružství Toma Sawyera  

1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková - Pro 

děti a mládež.  

Kniha o životě dětí na Mississippi ve 30. letech 19. století, ve které 

autor ztvárnil své vzpomínky na dětství.  

 

Cowell, Cressida     ZK 4894  

Škyťák Šelmovská Štika III. Jak správně mluvit dracky  
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1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte David Novotný - Pro děti od 

9 let.  

Třetí díl vzpomínek Škyťáka Šelmovského Štiky III., nejzábavnějšího 

vikingského hrdiny všech dob, vypráví o jeho dobrodružstvích na moři.  

 

Petiška, Eduard      ZK 4908  

Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy  

1 audiodisk (6 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Radka Malá - Pro děti a 

mládež.  

Kniha podivuhodných příběhů a poetických pověstí ze staré Prahy 

otevírá před čtenářem zapomenutý svět pražského židovského 

města.  

 

Petiška, Eduard      ZK 4909  

Pohádkový dědeček  

1 audiodisk (2 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil - Pro 

předškolní děti.  

Soubor pohádek, které vypráví dědeček vnukovi během jízdy vlakem 

za babičkou.  

 

Petříčková, Renata     ZK 4911  

S Blbounem za velkým dobrodružstvím  

1 audiodisk (3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus. - Pro děti od 6 

let.  

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.  
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Pistoriusová, Frida      ZK 4922  

Pohádkový herbář  

1 audiodisk (3 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Gabriela Pyšná.  

Půvabné pohádky o nejrůznějších květinách. -- Určeno pro děti.  

 

Plívová-Šimková, Věra     ZK 4926  

Lišáci, Myšáci a Šibeničák : filmová povídka  

1 audiodisk (5 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová - Pro děti.  

Příběh o partě venkovských dětí, koních a jedné "válce".  

 

Podivínová, Milada      ZK 4927  

Deník naší babičky  

1 audiodisk (2 hod.) - MP3 -- Čte Simona Postlerová.  

Deník šestnáctileté, sentimentální a sečtělé dívky vypráví o prvních 

láskách a citových zmatcích i o první zkušenosti s prací.  

 

Albertalli, Becky      ZK 4935  

Probuzení Simona Spiera  

1 audiodisk (7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic.  

Vtipný a přemýšlivý young adult román. Otvírá velké a dlouhodobé 

společenské téma homosexuality. -- Pro mládež.  

 

Stewner, Tanya       ZK 4939  

Alea dívka moře. Volání z hlubin  

1 audiodisk (7 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Kateřina Jebavá. - Pro děti 

od 10 let.  

První díl plný dobrodružství, výjimečného přátelství a tajemství 

ukrytého v hlubinách moře.  
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Curwood, James Oliver    ZK 4942  

Lovci vlků  

1 audiodisk (6 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Stanislav Bruder - Pro děti a 

mládež.  

První svazek vypráví o přátelství indiánského a bílého chlapce s 

dívkou Minetaki. 

 

Thomas, M. Z.      ZK 4944  

Za obzorem čeká svět  

1 audiodisk (8 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Vilém Besser - Pro mládež.  

Dobrodružný a pestrý životopis německého přírodovědce Alexandra 

Humboldta, který se zabývá hlavně jeho výzkumnými cestami do Jižní 

Ameriky. Mnohokrát unikl o vlásek smrti, mnohokrát se zachraňoval 

s vypětím posledních sil. Toto je kniha o síle vůle, o odvaze, přátelství, 

o jednom z nejvýznamnějších vědců a cestovatelů všech dob.  

 

Fučíková, Renáta     ZK 4948  

Obrazy z Nového zákona  

1 audiodisk (1 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák - Pro děti od 9 

let.  

Převyprávění novozákonních příběhů.  

 

Pondělíček, Ivo      ZK 4954  

Sexuální zrání mladého muže  

1 audiodisk (6 hod., 31 min.) - MP3 -- Čta Jiří Kadlec.  

Příručka sexuální výchovy určená dospívajícím chlapcům. Nové 

vydání seznamuje dospívající nejen s anatomií těla v průběhu 
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dospívání, ale radí, jak řešit problémy vznikající při navazování 

známostí, při zahájení sexuálního života. Závěr je věnován přípravám 

na uzavření manželství a na rodičovství.  

 

Procházková, Iva      ZK 4968  

Kam zmizela Rebarbora?  

1 audiodisk (2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Pavlína Rychlá - Pro děti od 

6 let.  

Pohádkový příběh o holčičce Rebarboře, která má za úkol ukázat 

lidem, jak důležité je nezapomínat na dobré věci, a tím zachránit 

svět.  

 

Procházková, Iva      ZK 4969  

Pět minut před večeří  

1 audiodisk (31 min.) - MP3 – Čtou děti libereckých škol. - Pro děti.  

Amatérská nahrávka v podání dětí z libereckých ZŠ ve věkové 

kategorii 6-9 let. Příběh malé Babety, jak jí ho vypráví tatínek, než 

maminka dokončí večeři.  

 

Landsman, Dominik     ZK 4973  

Lapuťák a kapitán Adorabl  

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Zbyšek Pantůček - Pro děti 

od 7 let.  

Příběh obyčejného kluka Čeňka, který zažívá s kapitánem Adorablem 

v pohádkovém Sedmimoří různá dobrodružství při cestě za 

neobyčejným tvorem Lapuťákem. Knížka plná humoru pro děti a 

jejich rodiče.  

 

Ransome, Arthur    ZK 4989  
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Boj o ostrov  

1 audiodisk (11 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková - Pro děti 

od 9 let.  

Kniha vypráví o prázdninových dobrodružstvích dvou skupin dětí na 

opuštěném ostrově Divokých koček uprostřed jezera.  

 

Ransome, Arthur   ZK 4990  

Klub Lysek  

1 audiodisk (12 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti.  

Prázdninová dobrodružství anglických dětí, která prožívají na 

plachetnici v norfolských vodách na severu Anglie. 

 

Ransome, Arthur     ZK 4991  

Nechtěli jsme na moře  

1 audiodisk (9 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Daniela Bartáková.  

Příběhy o výpravě Vlaštovek a Amazonek, skupině dětí, které v malé 

lodi jménem Hastrman přepluly celé Severní moře.  

 

Ransome, Arthur     ZK 4992  

Trosečníci z Vlaštovky  

1 audiodisk (12 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová.  

Prázdninové dobrodružství Vlaštovek a Amazonek, které se vžívají do 

rolí trosečníků, cestovatelů a mořeplavců  

 

Ransome, Arthur      ZK 4993  

Velká severní?  

1 audiodisk (11 hod., 19 min) -- MP3 – Čte Radka Malá. Příběhy o 

skupině dětí, Vlaštovkách a Amazonkách, kteří se o prázdninách 
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plaví na palubě plachetnice Lachtana a na Hebridách objeví hnízdit 

vzácného ptáka - velkou severní potáplici  

 

Ransome, Arthur     ZK 4994  

Záhadné vody  

1 audiodisk (12 hod., 18 min.) -- MP3 – Čte Alena Pávková. 

Prázdninová dobrodružství Vlaštovek a Amazonek na tajemných 

ostrovech.  

 

Ransome, Arthur     ZK 4995  

Zamrzlá loď kapitána Flinta  

1 audiodisk (9 hod., 52 min.) -- MP3 – Čte Jiří Zavřel. Napínavé 

vyprávění o tom, co všechno prožijí Vlaštovky, Amazonky a jejich noví 

kamarádi na zamrzlém jezeře během zimních prázdnin.   

  

Truhlíková, Filoména Marta   ZK 5001  

Pohádky sestry Filomény pro děti a dospělé  

1 audiodisk (3 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Eva Spoustová-Málková.: 

Didaktické pohádky s mravním ponaučením.  

 

Sekora, Ondřej      ZK 5005  

Ferda, Beruška a Pytlík & Ferda sporty všeho druhu  

1 audiodisk (1 hod., 50 min.) -- MP3 -- Účinkují: Karel Augusta, Naďa 

Konvalinková, Ladislav Trojan a další.  

Dramatizace podle knih Ondřeje Sekory Ferda Mravenec a Ferda cvičí 

mraveniště. V prvním příběhu se Ferda seznámí s Beruškou a 

Broukem Pytlíkem. Znepřátelí si pana Hlemýždě, ocitne se ve vězení 
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a v poslední chvíli ho přátelé zachrání a umožní mu odletět 

vzducholodí mistra pavoučka Poutníčka.  

Adamec, Miroslav     ZK 5006  

Berta a Ufo  

1 audiodisk (3 hod., 24 min.) -- MP3 -- Čte Jitka Molavcová Obsahuje: 

Setkání -- Sváteční den -- Hečla má malé štěně -- Tatínkova reportáž -- 

Výlet až na konec světa -- Dobrodružství s chobotnicí -- Nečekaný 

závod -- Berta a kouzelník -- Kouzelný bublifuk -- Karneval -- Na 

houbách -- Vánoční překvapení -- Loučení.  

Veselé příhody Berty, nejmenší holčičky ve školce a jejího kamaráda 

Ufíka, nejmenšího ve vesmíru. Roztomilé příběhy, které děti znají z 

Večerníčků  

 

Drijverová, Martina     ZK 5007  

Národní pohádky pro malé děti  

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Ilona Csáková. -- Zkrácená 

a zjednodušená verze 18ti méně známých českých a moravských 

pohádek.  

 

Peroutková, Ivana     ZK 5010  

Anička na horách  

1 audiodisk (2 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte Martha Issová. Čtvrté volné 

pokračování o Aničce a jejích kamarádkách, tentokrát pojedou na 

hory.  

 

Krolupperová, Daniela    ZK 5013  

Jde sem lesem : bylinková pohádka  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Andrea Elsnerová.  
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Pohádkový příběh hravou formou přibližuje účinky známých léčivých 

bylinek.  

 

Peroutková, Ivana     ZK 5026  

Anička a cirkus  

1 audiodisk (2 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Martha Issová. -- Páté volné 

pokračování o Aničce a jejích kamarádkách, tentokrát přijede cirkus.  

 

Wilson, Jacqueline     ZK 5027  

Vadí nevadí  

1 audiodisk (3 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Pernetová. -Příběh 

desetileté Tracy, která žije v dětském domově a touží po opravdové 

rodině.  

 

Čapek, Josef      ZK 5029  

Povídání o pejskovi a kočičce  

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čtou Jaroslav Plesl, Veronika 

Khek Kubařová, Ivan Trojan a další herci z Dejvického divadla.  

Kompletní znění klasických pohádek v podání herců Dejvického 

divadla. Knížka půvabných vyprávění o dvou zvířátkách, která spolu 

žijí jako lidé.  

 

Zelenka, Zdeněk     ZK 5057  

Nesmrtelná teta  

1 audiodisk (4 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiřina Bohdalová. Pohádka o 

Matějovi, který odešel do světa, aby hledal štěstí. Do cesty se mu 

však postaví "nesmrtelná teta" Závist, která mu brání ve sňatku s 

princeznou Pavlínkou.  
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Robbins, Tom      ZK 5062  

P jako pivo  

1 audiodisk (2 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Věra Slunéčková.  

Dětská knížka pro dospěláky, dospělácká knížka pro děti". Knížka 

zavede mladé i starší čtenáře až na hranice skutečnosti, kterou 

dovedou děti tak dobře přetvářet, ale hlavně do světa těch 

nejvlastnějších významů, které v sobě nese pořádné, vychlazené 

piviště.  

 

Rodari, Gianni      ZK 5063  

O statečném Cibulkovi  

1 audiodisk (6 hod., 59 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová. Veselé i 

vážné příhody chlapce z pohádkové země ovoce a zeleniny.  

 

Rodari, Gianni      ZK 5064  

Pohádky po telefonu  

1 audiodisk (4 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová. Krátké 

moderní pohádky, zarámované příběhem tatínka, který je každý 

večer vyprávěl své dcerce po telefonu.  

 

Rowling, J. K.      ZK 5069  

Bajky barda Beedleho  

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

prastarých pohádek, které zná každé kouzelnické dítě, se nyní 

dostává i k mudlovským čtenářům.  

 

Soukupová, Petra     ZK 5076  
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Kdo zabil Snížka?  

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

detektivní zápletkou pro děti.  

 

 

Foglar, Jaroslav      ZK 5133 

Hoši od Bobří řeky  

1 audiodisk (6 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Jan Meduna.  

Kniha líčí dobrodružství skupiny městských chlapců na letním táboře.  

  

Vojtko, Honza      ZK 5148 

Morana Mařena  

1 audiodisk (10 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Milena Steinmasslová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Strašidelný až hororový příběh party čtyř dětí, skoro puberťáků, kteří v 

sobě objeví schopnosti komunikovat v různých formách a variacích 

se světem, který není zrovna pro smrtelníka běžný. Strhující horor pro 

mladší ... náctileté.  

 

Bradley, C. Alan      ZK 5154 

Koláč s kapkou jedu  

1 audiodisk (12 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová - 

detektivní román - zvukové záznamy pro děti a mládež 

První případ inteligentní dívenky s neobyčejně bystrým úsudkem a 

proříznutou pusou zavede čtenáře na ponuré anglické venkovské 

sídlo 50. let 20. století.  

 

Onder, Jan        ZK 5170 
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Kdo zachrání Pižďucha?  

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

Pavlásek, Radoslav Banga, Dana Batulková, Jiří Dvořák – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Sbírka lehce netradičních pohádek tanečníka Jana Ondera a jeho 

maminky.  

Zelenka, Zdeněk    ZK 5177 

Kouzelník Žito  

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

záznamy pro děti a mládež  

Pohádka o tom, jak láska a spravedlnost bojují proti pekelným 

mocnostem.  

 

Drijverová, Martina    ZK 5178 

České pověsti pro malé děti 2  

1 audiodisk (1 hod., 43 min.) -- MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Další tajuplné a pozoruhodné příběhy nejznámějších českých pověstí, 

převyprávěných pro mladší školáky a pro zralejší předškoláky.  

 

Flanagan, John     ZK 5181 

Hraničářův učeň. Rozvaliny Gorlanu  

1 audiodisk (7 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Matouš Ruml – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

První kniha série fantasy příběhů o hraničářském učni Willovi a jeho 

přátelích.  

 

Hawking, Lucy     ZK 5185 
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Jirkův vesmírný lov pokladů  

1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Kniha o fantastické cestě vesmírem za pokladem a záchranou 

planety Země je plná nejen neuvěřitelných dobrodružství Jirky a jeho 

kamarádů, ale i nejnovějších vědeckých poznatků o vesmíru.  

 

Eislerová, Jana      ZK 5189  

Gulliverovy cesty  

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

záznamy pro děti a mládež 

Putování lodního lékaře, který se na svých cestách dostane do 

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

 

Cowell, Cressida     ZK 5191 

Škyťák Šelmovská Štika III. Jak zlomit dračí prokletí  

1 audiodisk (5 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Ve čtvrtém díle vzpomínek se Škyťák Šelmovská Štika III. vydává se 

svojí novou kamarádkou Kamikazi na nejděsivější, nejstrašidelnější a 

nejpříšernější dobrodružství, jaké dosud zažil.  

  

Walliams, David     ZK 5200 

Malý miliardář : zábava za všechny peníze  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Malý Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé 

Británii. Má nač si vzpomene: vůz Formule 1, kino, pět set párů 
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sportovních bot, orangutana jako sluhu. A přece mu něco důležitého 

chybí: kamarád. Poprosí proto tátu, aby směl chodit do obyčejné 

školy (inkognito), čímž rozpoutá sérii bláznivých situací.  

 

Hawking, Lucy     ZK 5202  

Jirka a velký třesk  

1 audiodisk (7 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Neuvěřitelně napínavý příběh o dobrodružství Jirky a jeho kamarádky 

Aničky na cestách vesmírem. Kniha zahrnuje některé z posledních 

vědeckých teorií o cestování časem a o velkém třesku.  

 

Gruelle, Johnny     ZK 5206  

Hadrová Ančka  

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

záznamy pro děti a mládež 

Dojemné příběhy hadrové panenky, která spolu s ostatními hračkami 

v noci ožívá.  

 

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

Petr Pan  

1 audiodisk (6 hod., 31 min.) -- MP3 -- Vypravěč Lukáš  Hlavica, Matěj 

Převrátil (Petr  Pan), Viktorie Hrachovcová (Wendy) a další – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

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

vyrostou. Tou výjimkou je Petr Pan, kouzelný malý vejtaha, který se 

rozhodl, že se z něj nikdy nestane nudný dospělák.  
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Kinney, Jeff       ZK 5210  

Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc  

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Václav Kopta – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Šesté pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho.  

 

 

 

 

Čapek, Josef      ZK 5230 

Dobře to dopadlo, aneb, Tlustý pradědeček, lupiči a 

detektivové : hra dvou dějstvích pro malé i velké děti  

1 audiodisk (1 hod., 25 min.) -- MP3 -- Účinkují Martin Růžek, 

Stanislav Fišer, Jiří Valchař a další – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Hra se zpěvy pro malé i velké děti.  

 

Dvořáková, Petra     ZK 5232  

Pohádky z parku  

1 audiodisk (1 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá - zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádky z parku, ve kterém hospodaří podrostníci, skřítkové, kteří se 

musí o park a jeho návštěvníky starat, aby nezpařezovatěli.  

 

Curwood, James Oliver    ZK 5235  

Vlčák Kazan  

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

záznamy pro děti a mládež 
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Dobrodružný příběh o vztahu zvířat a lidí je zarámován obrazen 

nedotčené kanadské přírody.  

 

Zapletal, Miloslav     ZK 5239 

Báchorky blanického rytíře  

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

záznamy pro děti a mládež 

Příběhy z okolí hory Blaník jedinečným způsobem aktualizují známé 

motivy o blanických rytířích. Jeden z nich, rytíř Prášil, se zatoulá pod 

bájnou horu Blaník, kde zažívá nejrůznější příběhy se zvířátky, ale 

také s podivnými bytosmi.  

 

Mornštajnová, Alena    ZK 5244  

Strašidýlko Stráša  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čtou Pavel Rímský, Igor Bareš 

a další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

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

strašidlo se všeho bojí (tmy, zvuků, stínů, dokonce i svého vlastního 

jména), proto mu nikdo neřekne jinak, než Stráša.  

 

Green, John       ZK 5246  

Jedna želva za druhou  

1 audiodisk (8 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Eva Josefíková – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Román se citlivě a poutavě dotýká problematiky dospívajících hrdinů 

potýkajících se nejen s privátním detektivním pátráním po 

pohřešovaném miliardáři, ale především s problémem mentální 

poruchy.  
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Hauff, Wilhelm      ZK 5249/1-2 

Pohádky  

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

záznamy pro děti a mládež 

Tři nejznámější sbírky arabských pohádek.  

  

Andersen, Hans Christian  ZK 5270  

Malenka  

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

Jiřina Bohdalová -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádka o dobrodružstvích malinké holčičky Malenky, narozené z 

květinového semínka, a maličkém Malíčkovi, kteří se jeden druhému 

ztratili, ale nakonec se díky pomoci stejně malých živáčků našli.  

  

Karafiát, Jan     ZK 5275  

Broučci: Broučkovy pohádky  

1 audiodisk (1 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Arnošt Goldflam – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských broučcích. Broučci 

už leží v postýlce a bedlivě naslouchají tatínkovým pohádkám na 

dobrou noc. 

 

Fišer, Lukáš      ZK 5287 

Ptákoviny pirátského papouška  

1 audiodisk (3 hod., 24 min.) -- MP3 -- Kniha obsahuje i 12 pirátských 

písniček od kapely Gentlemani -- Příběh vypráví Dalibor Gondík ; 

hraje hudební skupina Gentlemani – zvukové záznamy pro děti a 
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mládež 

Dobrodružný příběh papouška Rudyho, který se po únosu z hnízda 

stává pirátem.  

 

Drijverová, Martina    ZK 5291  

Staré řecké báje a pověsti pro malé děti  

1 audiodisk (1 hod., 58 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Prométheus -- 

Hérakles -- Héraklovy úkoly -- Hérakles v nebezpečí -- Hérakles a 

královské dcery -- Faethón --- Tantalos -- Pelops -- Perseus -- Daidalos 

a Ikaros -- Théseus -- Sisyfos -- Filemon a Baucis -- Potopa -- Čte Ivana 

Milbachová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Zkrácené verze nejznámějších řeckých pověstí, převyprávěné pro 

mladší děti.  

 

Priestley, Chris     ZK 5296  

Příšerné příběhy strýce Montaguea  

1 audiodisk (5 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vondráček, Viktor 

Kuzník – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První kniha napínavé série strašidelných příběhů.  

 

Nilsson, Frida      ZK 5299 

Gorila a já  

1 audiodisk (4 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Martha Issová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež.  

Půvabný příběh o přátelství malého děvčátka a hrozivě vypadající 

gorily, která moc ráda čte.  

 

Ende, Michael      ZK 5302  
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Jim Knoflík - Lukáš a lokomotiva Ema  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vlasák – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Pohádkové putování tří nevšedních kamarádů za štěstím.  

 

Čech, Pavel      ZK 5308  

Dobrodružství pavouka Čendy  

1 audiodisk (1 hod., 14 min.) -- MP3 -- Čte Michal Zelenka – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Audiokniha obsahuje tři příběhy pavouka Čendy a jeho kamarádky, 

dřevěné kuličky.  

 

 

Kinney, Jeff       ZK 5314  

Deník malého poseroutky. Páté kolo u vozu  

1 audiodisk (1 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Václav Kopta – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Sedmé pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho.  

 

Březinová, Ivona     ZK 5320  

Holky na vodítku. Jmenuji se Martina : jsem bulimička  

1 audiodisk (3 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Klára Nováková – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Třetí kniha z volné trilogie Holky na vodítku vypráví o Martině, která 

onemocní anorexií a posléze bulimií.  

  

Olson, Tod       ZK 5321  

Apollo 13 : boj o přežití  
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1 audiodisk (3 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Výpověď o boji za záchranu posádky Apolla 13, poté co došlo v 

kosmické lodi k záhadné explozi (13. dubna 1970).  

  

Munzarová, Naděžda   ZK 5328  

Starý sad  

1 audiodisk (2 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Viktor Preiss -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádkové vyprávění plné jazykových hříček z půvabného místa mezi 

starými stromy.  

 

 

 

Curwood, James Oliver    ZK 5338  

Zlaté údolí  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Bruder -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Volné pokračování románu "Lovci vlků" zavádí čtenáře do kanadské 

přírody, mezi odvážné lovce zvířat a hledače zlata.  

  

Snicket, Lemony     ZK 5343  

Řada nešťastných příhod. Kniha třináctá, Konec  

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Poslední svazek nešťastných příhod sourozenců Baudelairových je 

zavádí na širé moře a odhaluje tajemství jejich rodičů.  
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Špaček, Ladislav     ZK 5348  

Rokovy výlety do historie : etiketa pro školáky  

1 audiodisk (5 hod., 50 min.) -- MP3 – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Kniha formou kouzelných výletů hlavního hrdiny Roka přibližuje 

školákům zajímavou kombinací současnosti a minulosti pravidla 

etikety.  

 

Gombrich, E. H. (Ernst Hans)   ZK 5351  

Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře  

1 audiodisk (12 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte David Viktora -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Zajímavou formou podaný příběh dějin světa (od nejstarších počátků 

až do 20. století), který zaujme nejen mladé čtenáře.  

 

Březinová, Ivona     ZK 5353  

Útěk Kryšpína N.  

1 audiodisk (1 hod., 56 min.) -- MP3 -- Načteno v rámci projektu "Děti 

čtou nevidomým dětem" -- Načetli děti libereckých škol – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Působivý příběh jedenáctiletého nedoslýchavého Kryšpína, kterého 

šikanují jeho spolužáci.  

 

Váchová, Šárka      ZK 5356  

Chaloupka na vršku  

1 audiodisk (3 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Otakar Brousek -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Roztomilé příběhy z večerníčků. Průřez českým rokem v lidových 
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tradicích a obyčejích, tak, jak je prožívaly děti z malé podhorské 

vesničky.  

 

Meyer, Marissa      ZK 5357  

Měsíční kroniky. Cinder  

1 audiodisk (11 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Terezie Taberyová --  

zvukové záznamy pro děti a mládež  

První díl fantaskní série pohádek Měsíční kroniky volně inspirované 

klasickými pohádkami s ženskými hrdinkami. Tentokrát o 

šestnáctileté dívce Cinder, potažmo Popelce, která potkala a 

uchvátila prince, to vše však v kybernetické režii.  

 

Gaiman, Neil     ZK 5373  

Koralina  

1 audiodisk (3 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Kristýna Podzimková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Horor s mnoha fantastickými prvky je příběhem malé Koraliny v 

tajemném, starém domě.  

 

Fombelle, Timothée de    ZK 5377  

Tobiáš Lolness. I, Život ve větvích  

1 audiodisk (4 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus, Marek Lambora, 

Šárka Vaculíková a další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První díl dobrodružství třináctiletého človíčka Tobiáše, která prožívá 

na svém rodném stromě.  

 

Cowell, Cressida     ZK 5387 

Škyťák Šelmovská Štika III. V, Jak zamotat dračí příběh  
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1 audiodisk (5 hod., 36 min.) MP3 -- Čte David Novotný – zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

V pátém díle vzpomínek musí Škyťák Šelmovská Štika III. odvrátit 

výbuch sopky na ostrově Lávolumpů. Pokud vulkán exploduje, 

vylíhnou se z vajec hrůzní hubivci, kteří na svou šanci k řádění museli 

dlouho čekat a jsou rozžhavení doběla.  

 

Cowell, Cressida      ZK 5388 

Kouzelníci z pradávna  

1 audiodisk (8 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Příběh kouzelnického chlapce a mladé válečnice, kteří byli vychování, 

aby jeden druhého k smrti nenáviděli. Přesto musejí zapomenout na 

své odlišnosti a dostat se do sklepení pod válečným hradištěm, kde 

procitá cosi, co spalo stovky let.  

 

 

Pohádkové       ZK 5390 

Pohádkové poslouchánky: pro celou rodinu 

1 audiodisk (1 hod., 9 min.) MP3 -- Obsahuje: O perníkové chaloupce 

/ Božena Němcová -- Hrnečku vař / Karel Jaromír Erben -- O 

Palečkovi ; O neposlušných kozlatech / Božena Němcová -- Jak 

dědeček měnil, až vyměnil / František Bartoš -- O nepravém a 

pravém čertu /  Adolf Wenig -- Jak se stal Matěj Cvrček doktorem /  

Václav Beneš Třebízský. -- Čtou Václav Rašilov, Andrea Elsnerová, 

Kryštof Nohýnek -- Pro děti od 4 let 

Osm klasických pohádek.  

 

Penzešová, Alena    ZK 5406  
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Vyčůránci. Magický křeček  
1 audiodisk (1 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

První z příběhů o nezbedných dvojčatech Michalovi a Jakubovi z pera 

současné slovenské autorky poezie i prózy pro děti.  

 

Pohádkovník      ZK 5412 

Pohádkovník, aneb, Herci čtou své oblíbené pohádky 
1 audiodisk (5 hod., 4 min.) MP3 -- Obsahuje: Povídání o pejskovi a 

kočičce / Josef Čapek -- Pipi Dlouhá punčocha / Astrid Lindgrenová -- 

Děvčátko se sirkami / Hans Christian Andersen -- Slavík a růže / 

Oscar Wilde -- Broučci / Jan Karafiát -- O princezně Jasněnce a ševci, 

který létal / Jan Drda -- Petr Pan / James M. Barrie -- Jak byla vosa 

Marcelka ráda, že je / Michal Čunderle Fimfárum / Jan Werich. -- 

Čtou Geislerová Aňa, Suchý Jiří z Tábora, Poláková Barbora, Patrik 

Děrgel, Václav Jílek, Jakub Prachař – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Pohádky  

 

 

Nilsson, Frida      ZK 5421  

Ve škole se dějou věci!  
1 audiodisk (3 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Začátek školního roku je na spadnutí a jakmile sedmiletá Hedvika 

nastoupí do školy, začnou se dít věci.  

 

Borůvková, Vendula    ZK 5475  

1918, aneb, Jak jsem dal gól přes celé Československo  
1 audiodisk (5 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec, Barbora 

Kouklíková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný román o bouřlivých událostech prvních dnů samostatné 



164  

  

 

Československé republiky i o snech jedenáctiletého Jendy Vosiky, v 

nichž hlavní roli hraje fotbalový míč. Příběh doplňují fakta a 

zajímavosti.  

 

Barnhill, Kelly      ZK 5477  

Dívka, která upíjela měsíc  
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Helena Dvořáková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Křehký a přitom silný fantasy příběh odvěkého zápasu dobra a zla.  

 

Penzešová, Alena     ZK 5482  

Vyčůránci. Past na bonzáky  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Další humorná vyprávění o Jakubovi a Michalovi, kteří vykopali 

válečnou sekeru proti školním donašečům.  

 

Penzešová, Alena      ZK 5483  

Vyčůránci. Strýčkova paruka  
1 audiodisk (1 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Další veselé vyprávění o pěkně vyčůraných dvojčatech Michalovi a 

Jakubovi.  

  

Pažoutová, Naďa         ZK 5494  

Vilma běží o život  
1 audiodisk (3 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jana Plodková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed 

nepropustné džungle. Dostane se do vesnice, kde ji domordci přijmou 

za svou. Život v džungli ji fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů.  

 

Sepetys, Ruta           ZK 5496  
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V šedých tónech  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Marie Štípková -- americké 

romány  

Fiktivní deník litevské dívky, odvlečené v roce 1941, po anexi Litvy 

Sovětským svazem, spolu s matkou a bratrem do pracovních táborů 

na Sibiři.  

 

Johnson, Spencer      ZK 5522  

Kam se poděl můj sýr?  
1 audiodisk (1 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

sebepoznání  

"Kam se poděl můj sýr? Úžasný způsob, jak se vyrovnat se změnami 

ve Vaší práci a Vašem životě". Zábavný a poučný příběh o čtyřech 

zajímavých postavičkách, které žijí v "Bludišti", kde hledají sýr. Sýr je 

metaforou toho, co v životě chceme, ať je to zaměstnání, partnerský 

vztah, peníze... Bludiště pak je místo, kde hledáme to, co chceme.  

  

Cass, Kiera        ZK 5527  

Selekce  
1 audiodisk (9 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Lucie Pernetová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Úvod romantické dystopické série. Osudy dívek vybraných pro 

svéráznou reality show postapokalyptické kastovní budoucnosti 

lidstva v období po čtvrté světové válce.  

  

  

Travers, P. L. (Pamela Lyndon)   ZK 5528  

Mary Poppinsová  
1 audiodisk (4 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Dana Morávková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Polopohádka o zázračné vychovatelce, která přilétla na větru k 

dvěma dětem v anglickém velkoměstě, aby je rozveselila.  
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Penzešová, Alena      ZK 5531  

Vyčůránci. Záchodová pomsta  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Čtvrtá kniha z řady humorných příběhů o nezbedných dvojčatech 

Jakubovi a Michalovi.  

  

Kirschner, Miloš       ZK 5535  

Sólo pro Máničku  
1 audiodisk (1 hod., 7 min.) MP3 -- Obsahuje: Besídka s překvapením 

-- Mánička Šípkovou Růženkou -- Mánička a Smolíček pacholíček -- 

Halo, halo, tady Mánička -- Účinkují Miloš Kirschner (Spejbl, 

Hurvínek), Helena Štáchová (Mánička, bábinka), Miroslav Černý 

(Žeryk) – loutkové hry 

Pohádky.  

  

Burešová, Jana       ZK 5556 

Bylinkové pohádky  
1 audiodisk (1 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jitka Schneiderová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádky ze světa princezen, víl, draků i kouzelných babiček, kde 

dobro vítězí nad zlem a být čestný se vyplácí. Prostřednictvím 

pohádek se děti seznámí s osmnácti bylinkami a z každé pohádky 

vyplyne poučení, podané srozumitelným způsobem.  

  

Krolupperová, Daniela    ZK 5558  

Josífkův pekelný týden  
1 audiodisk (1 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jana Mazancová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Další příběh o malém neposluchovi Josífkovi. Sice už přestal lhát, ale 

uklízení, úkoly a všechny povinnosti ho hrozně nebaví.  

  

Blyton, Enid        ZK 5562  
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Správná pětka. [1], Pětka na ostrově pokladů  
1 audiodisk (5 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Michaela Maurerová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a jejich pes.  

  

Kyšová, Anna Marie      ZK 5564 

Superholky  
1 audiodisk (2 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Janyšková Natálie, 

studentka oddělení Multimediálních technik Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Dobrodružný příběh dvou odvážných dívek z páté třídy, které se 

opravdu ničeho nebojí.  

 

Green, John        ZK 5581  

Will Grayson, Will Grayson  
1 audiodisk (9 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Střet dvou chicagských středoškoláků se stejným jménem rozehraje 

humorný i lehce temný příběh hlavně o chaosu dospívání, ale i o 

lásce, přátelství a hledání identity.  

 

 

Lanczová, Lenka       ZK 5583  

Všechno bude fajn  
1 audiodisk (11 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dívčí román z prostředí sportovního gymnázia.  

 

Šavlíková, Lucie      ZK 5585  

Černobílé prázdniny  
1 audiodisk (2 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Ondřej Rychlý – zvukové 
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záznamy pro děti a mládež 

Malý Honzík prožívá snad nejkrásnější prázdniny u své tety 

Pravoslavy, která vypráví báječné příběhy a zajímavosti o tvorech, 

kteří žijí v lese a snídá žužu s kakaem.  

 

Colfer, Chris        ZK 5589  

Země příběhů. Kouzelné přání  
1 audiodisk (12 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První díl fascinujících příběhů ze země pohádek. Ke dvanáctým 

narozeninám daruje babička dvojčatům Alexovi a Conner knihu 

"Země příběhů", která je přenese na záhadné místo. A tím začíná 

dobrodružství, tak nějak pohádkové.  

 

La Fontaine, Jean de      ZK 5603  

Bajky  
1 audiodisk (11 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

První české nezkrácené vydání známých příběhů francouzského 

klasika, opírajících se o tisícileté zkušenosti utlačeného lidu a kriticky 

zobrazijících mravy a zvyklosti Francie 17. století.  

 

 

 

Ezop         ZK 5604  

Bajky  
1 audiodisk (3 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- řecké bajky  

Významné starořecké dílo, vtipná vyprávění o zvířatech a věcech, 

které myslí, mluví a jednají jako lidé.  

 

Tidhar, Lavie       ZK 5608  
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Pro hrst lentilek  
1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Šárka Vaculíková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Napínavý detektivní příběh nás zavede do města, ve kterém je přísně 

zakázáno pojídat jakékoli sladkosti.  

  

Ransome, Arthur     ZK 5611  

Boj o ostrov  
1 audiodisk (12 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Prázdninová dobrodružství dětských posádek dvou plachetnic na 

jezeře a na ostrově Divokých koček.  

 

Řeháčková, Věra     ZK 5645  

Jsi jednička, Zuzko  
1 audiodisk (6 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Typický dívčí příběh, který shrnuje všechny problémy dospívání a 

mezilidských vztahů.  

  

Řeháčková, Věra     ZK 5646  

Nebýt jako máma  
1 audiodisk (8 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh současné rodiny, která je rozvrácena matčiným alkoholismem 

a závislostí na hracích automatech.  

  

Říha, Bohumil      ZK 5648  

Honzíkova cesta  
1 audiodisk (2 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Oblíbená knížka pro prvňáčky /i předškoláky/. O dětství, o soužití dětí 

se zvířátky, ale i o kamarádství a rošťačinkách.  



170  

  

 

  

Říha, Bohumil      ZK 5649  

Jak jel Vítek do Prahy  
1 audiodisk (51 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Čtení pro malé čtenáře.  

  

Říha, Bohumil      ZK 5650  

O letadélku Káněti : veselé příhody pekelských dětí a jejich 

psa s malým letadlem  
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Pavlína Rychlá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh vesnických dětí, které se při návštěvě letiště seznámí s 

tajemstvím hangárů.  

  

Říha, Václav       ZK 5651  

Dvanáct pohádek z onoho světa  
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádky na biblické motivy dobra a zla.  

  

Říha, Václav       ZK 5652  

Pohádky o princeznách  
1 audiodisk (2 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Klasické pohádky o princeznách, králích, zlých macechách a 

čarodějnicích i hodných babičkách.  

  

50 nejznámějších českých pohádek   ZK 5663 
1 audiodisk (11 hod., 33 min.) MP3 -- Obsahuje též: Šípková Růženka 

-- Otesánek -- Princezna se zlatou hvězdou na čele -- Tři zlaté vlasy 

děda Vševěda -- O pyšné princezně -- Čertův švagr -- O dvanácti 

měsíčkách -- Chytrý uhlíř -- Zlatovláska -- Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
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-- Moudrý rozsudek -- O Smolíčkovi -- Kouzelník -- Pták Ohnivák a liška 

Ryška -- Drak dvanáctihlavý -- Krejčík králem -- Pohádka o perníkové 

chaloupce -- O hloupém Honzovi -- Čert a Káča -- Švec a čert -- O řepě -

- Pohádka o Palečkovi -- Hrnečku, vař! -- Vavřínek -- O poslušných 

kůzlátkách -- O kocourovi, kohoutovi a kose -- Beránek, kocourek a 

kohoutek -- Jak dědeček měnil, až vyměnil -- O dvou sestrách -- 

Dvojčata -- Čtou Otakar Brousek, Václav Vydra, Naďa Gajerová a další 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

České národní pohádky B. Němcové, J. Erbena, a dalších autorů.  

 

Flanagan, John      ZK 5681  

Bratrstvo. Kniha první, Vyděděnci  
1 audiodisk (12 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První díl fantasy ságy pro starší děti je zasazen do Skandie, drsné 

země námořníků a bojovníků. Stát se bojovníkem je pro každého 

skandijského chlapce velká čest.  

 

Bardugo, Leigh      ZK 5684/1-2  

Šest vran  
2 audiodisky (17 hod., 36 min.) MP3 -- Účinkují: Tereza Dočkalová, 

Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová a další – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Fantasy román, ve kterém se šest nebezpečných zločinců pokusí o 

nemožné - vloupat se do Ledového paláce, nejstřeženější pevnosti, 

aby odvrátili nebezpečí, které hrozí světu.  

 

Flanagan, John      ZK 5701  

Bratrstvo. Kniha druhá, Nájezdníci  
1 audiodisk (12 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

V pokračování fantasy ságy se bratrstvo Volavek vydává 
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pronásledovat piráty a získat zpět uloupený posvátný kámen.  

 

Gaiman, Neil      ZK 5723  

Spáčka a vřeteno  
1 audiodisk (1 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádka-nepohádka spletená ze známých příběhů, jimiž se jak 

tmavá niť táhne černá magie.  

  

Fišarová, Michaela     ZK 5724  

Kája a Claudie : hra na štěstí  
1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Linda Rybová, Lukáš 

Příkazký – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh dvojčat Claudie a Karla, čtvrťáků, kteří po rozvodu rodičů žijí 

střídavě týden u maminky a týden u tatínka.  

  

Žák, David Jan      ZK 5725  

Tromby. 1, Zmizení Edwina Lindy  
1 audiodisk (5 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První díl dobrodružné série Tromby. Dobrodružný román z prostředí 

drsné šumavské přírody o chlapci, kterému se za podivných okolností 

ve skalách ztratil otec a on teď sám musí čelit temným silám.  

  

 

 

Vesaas, Tarjei      ZK 5749  

Ledový zámek  
1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Romantický příběh dvou povahově zcela rozdílných dívek, z nichž 

jedna tragicky zahyne a druhá pro stesk opouští dětský kolektiv a 



173  

  

 

těžko pak hledá cestu zpět.  

 

Arbes, Jakub      ZK 5755  

Svatý Xaverius ; Newtonův mozek  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Obě prózy patří k nejvýznamějším a nejcharakterističtějším 

autorovým romanetům. První je dějově soustředěna kolem barokního 

obrazu sv. Xaveria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Druhá je 

vybudována na motivu oživlého důstojníka, který padl u Hradce 

Králové a přisvojil si mozek Newtona.  

  

Hulpach, Vladimír     ZK 5757  

Indiánské pohádky  
1 audiodisk (2 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Převyprávěné pohádky a báje severoamerických Indiánů o zvířatech, 

lidech a jijných bytostech, přírodě a vesmíru.  

  

Landsman, Dominik     ZK 5760  

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána  
1 audiodisk (9 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Pantůček -- 

dobrodružné příběhy  

Pokračování příběhů obyčejného kluka Čeňka, který zažívá s 

kapitánem v pohádkovém Sedmimoří různá dobrodružství.  

  

 

Peška, Vlastimil      ZK 5762  

Nové povídání o pejskovi a kočičce  
1 audiodisk (3 hod.,14 min.) MP3 -- Čte Josef Dvořák a další – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nové příběhy známých postaviček pejska a kočičky, kteří se ocitají v 
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současném světě a nacházejí nové kamarády.  

  

Davies, Stephen      ZK 5763  

Hilda a pidilidi  
1 audiodisk (3 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Issová, Martha -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První dobrodružství malé Hildy, průzkumnice a fanynky kamenů, 

podle komiksové série a úspěšného animovaného seriálu.  

  

Thurber, James      ZK 5778  

Třináctery hodiny  
1 audiodisk (5 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Třináctery hodiny -- O 

bílé lani. -- Čte Radka Malá. – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dvě moderní pohádky, ve kterých nechybí vtip, fantazie, humor a cit 

pro jazyk.  

  

Soukupová, Petra     ZK 5779  

Klub divných dětí  
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) MP3 -- Čtou Patricie Pagáčová, Kristýna 

Podzimková, Matyáš Valenta, Robert Hájek -- zvukové záznamy pro 

děti a mládež  

Psychologicky laděný příběh čtyř odlišných dětí, jak věkem, tak svým 

postavením v kolektivu a ve společnosti. Mila, Petr, Katka a Franta 

jsou divní. Nebo si to o nich ostatní myslí.  

  

 

 

Blyton, Enid       ZK 5784  

Správná pětka. 2., Opět v akci  
1 audiodisk (5 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Michaela Maurerová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Druhý příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a jejich pes.  
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Johnson, Spencer     ZK 5786  

Ven z bludiště  
1 audiodisk (1 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- rozvoj 

osobnosti  

Pokračování knihy "Kam se poděl můj sýr?" Ke dvěma známým 

postavičkám se tentokrát přidává třetí, s jejíž pomocí zjistíte, jak se 

dostat z bludiště. Bludiště může být jakákoliv překážka ve vašem 

životě.  

 

Wilson, Jacqueline     ZK 5802  

Motýlí klub  
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – dívčí 

romány 

Phil, Maddie a Tina jsou sedmiletá trojčata, čeká je první třída a nová 

paní učitelka, která chce, aby všechno dělaly každá zvlášť. Zvládne to 

i nejmenší Tina? 

 

Dolanská, Jiřina     ZK 5805  

I já mám právo odmítnout dotyky : co má každé dítě vědět o 

sexuálním zneužívání  
1 audiodisk (32 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Publikace pro děti k problematice sexuální zneužívání dětí a jeho 

prevenci. Nahrávka převzata z fondu studijní literatury.  

 

 

Rex, Adam       ZK 5815  

Konečně doma  
1 audiodisk (11 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 
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Ztřeštěný román o invazi mimozemšťanů na planetu Zemi. Příběh 

plný nespoutané fantazie, zábavných zápletek, vtipů i napínavého 

děje.  

 

Sloan, Holly Goldberg    ZK 5817  

Násobky sedmi  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Citlivý, nesmírně dojemný román vypráví příběh dvanáctileté míšenky 

Willow, která se musí kromě své odlišnosti od ostatních vyrovnat 

také s velkou a bolestnou ztrátou svých rodičů.  

  

Sandburg, Carl      ZK 5823 

Pohádky z bramborových řádků  
1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- americké 

pohádky  

Soubor moderních pohádek amerického básníka.  

  

Braunová, Petra      ZK 5838  

Dům doktora Fišera  
1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Děti libereckých škol -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Co skrývají zdi domu doktora Fišera? Tajemný dobrodružný příběh 

pro děti.  

  

Flanagan, John      ZK 5839  

Hraničářův učeň. Kniha druhá, Hořící most  
1 audiodisk (7 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Druhá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Will s Horácem doprovází hraničáře Gilana, vezoucího od 

Celtiky poselství pro krále Swyddneda.  
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Flanagan, John      ZK 5840  

Hraničářův učeň. Kniha třetí, Ledová země  
1 audiodisk (8 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Třetí kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Will a Evanlyn míří na vlčí lodi do Skandie.  

  

Flanagan, John      ZK 5841  

Hraničářův učeň. Kniha čtvrtá, Nositelé dubového listu  
1 audiodisk (9 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Čtvrtá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Evanlyn je při útěku ze Skandie unesena temudžajskými 

bojovníky.  

  

Foglar, Jaroslav      ZK 5842 

Dobrodružství v Zemi nikoho  
1 audiodisk (8 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Lukáš Příkazký -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

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.  

  

Černobílé       ZK 5850 

Černobílé pohádky  
1 audiodisk (3 hod.) MP3 -- Obsahuje: O kohoutkovi / Zdeněk Svěrák 

-- Kamarád /  Zuzana Pospíšilová --  Jak to chodí v moři / Stanislava 

Reschová -- Kubík strašpytlík a kouzelný panáček /   Lucie 

Hlavinková -- Michal si vymýšlí /  Martina Drijverová -- Jak se 

Kucapajko dostal do Afriky /  Peter Stoličný -- O Vilíkovi / Alena 

Mornštajnová -- O slečně Sličné a neposlušném vrabčáčkovi /  

Daniela Krolupperová -- Krokodýlí pohádka /  Ivana Peroutková -- 

Pohádka z kuchyně / Lenka Rožnovská --  Eliáš a másložravci /  



178  

  

 

Kateřina Andrlová -- Jolča a stará kůlna /  Jan Sviták -- Klárka /  Petra 

Soukupová -- Skřítek Pozdníček /  Dominik Landsman --  O zlomené 

holi /  Ivona Březinová -- Jak se moře naučilo zpívat / Zuzana 

Šestáková -- Pro pár zlatých prstýnků / Jarmila Dědková --  Vědomá 

dívka /  Šárka Kadlečíková. -- Čtou Jiří Dvořák, Pavla Vitázková. – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Osmnáct vtipných příběhů a pohádek od osmnácti českých autorů 

knížek pro děti i dospělé.  

  

Sekora, Ondřej      ZK 5851  

Brouk Pytlík  
1 audiodisk (2 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Vyprávění o směšných kouscích Brouka Pytlíka, věrného přítele Ferdy 

Mravence.  

  

Sekora, Ondřej      ZK 5852  

Knížka Ferdy Mravence  
1 audiodisk (4 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Ferda Mravenec; Ferda Mravenec v cizích službách; Ferda v 

mraveništi.  

  

Schmidtová, Eva     ZK 5857  

Odpusťte, že je mi šestnáct : dívčí román  
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Námětem tohoto příběhu je láska ke dvěma chlapcům šestnáctileté 

blondýnky a konflikty se stárnoucí vychovatelkou.  

  

 

Flanagan, John      ZK 5870  

Hraničářův učeň. Knihá pátá, Výkupné za Eraka  
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1 audiodisk (12 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pátá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Skandijský oberjarl Erak při nájezdu na pobřeží Aridy padne 

do zajetí. Will, Halt a Evanlyn vyplují se Svengalem do Aridy, aby 

přivezli za Eraka výkupné.  

  

Flanagan, John      ZK 5871  

Hraničářův učeň. Kniha šestá, Čaroděj na severu  
1 audiodisk (9 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Šestá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Will byl jmenován hraničářem a získal svoje první 

samostatné místo ve službách království.  

  

Flanagan, John      ZK 5872  

Hraničářův učeň. Kniha sedmá, Obléhání Macindawu  
1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Sedmá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Rozpad severního léna dělá Willovi těžkou hlavu.  

  

Flanagan, John      ZK 5873  

Hraničářův učeň. Kniha osmá, Králové Clonmelu  
1 audiodisk (12 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Osmá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a jeho 

přátelích. Will se s Haltem a Horácem snaží znovu nastolit pořádek v 

ohroženém Clonmelu.  

  

 

Nadýchané       ZK 5875 



180  

  

 

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti  
1 audiodisk (2 hod., 34 min.) MP3 -- Nahrávka vznikla jako originální 

projekt na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou ve spolupráci 

Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s. a agentury Saatchi a 

Saatchi. -- Obsahuje: O slané mašince / Jiří Strach -- Dobrodružství 

Ivánka Vánka / Bogdan Trojak -- Babička a dědeček / Arnošt 

Goldflam -- O nenažraném bagrovi / Petr Stančík -- Dechovka ze 

Slanýho / Milada Rezková -- Dva foukálisti / Klára Trojanová -- Bílá 

tma / Petra Soukupová. -- Čtou Arnošt Golflam a herci Dejvického 

divadla. -- zvukové záznamy pro děti a mládež 

 

Norton, Mary      ZK 5886  

Pidilidi  
1 audiodisk (4 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Růžena Merunková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádkový příběh o světě Pidilidí, malých tvorečků žijících ve skrýších 

starých domů.  

  

Vondrák, Jiří       ZK 5888  

Pohádky o Kometě  
1 audiodisk (2 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Miroslav Donutil -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

HC Kometa Brno přichází s dárkem pro své fanoušky. Nejen ty 

nejmenší si mohou poslechnout třináct poutavých příběhů, které 

inspirují, ale také poukazují na důležité lidské vlastnosti - smysl pro 

fair play, kamarádství nebo vztah k přírodě a životnímu prostředí.  

  

Wohlleben, Peter      ZK 5891  

Slyšíš, jak mluví stromy? : co všechno můžeš objevit v lese  
1 audiodisk (3 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Autor ve své knize odpovídá dětem na neobvyklé, originální a často 
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zábavné otázky, např. "mají stromy svůj vlastní jazyk, musí děti 

stromů chodit do školy a proč se lesní zvířata bojí lidí".  

 

Ende, Michael       ZK 5895  

Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt  
1 audiodisk (5 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- 

dobrodružné romány  

Pohádkově dobrodružný příběh o nebojácném chlapci, který se stal 

panošem rytíře Rodriga Raubíře, aby unikl svému osudu.  

  

Flanagan, John       ZK 5896  

Bratrstvo. Kniha třetí, Lovci  
1 audiodisk (11 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Třetí díl fantasy ságy, ve kterém Hal a jeho bratrstvo Volavek 

pronásledují piráta Zavaka, hnaní touhou získat zpět andomal, 

posvátný kámen Skandijců.  

  

Hawking, Lucy      ZK 5899  

Jirka a neprolomitelná šifra  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nové vesmírné dobrodružství Jirky a jeho nejlepší kamarádky Aničky, 

při kterém se musejí vydat do vzdálenějších koutů vesmíru než kdy 

předtím. Kniha obsahuje nejnovější vědecké poznatky.  

  

Bezděková, Zdeňka      ZK 5908  

Říkali mi Leni  
1 audiodisk (5 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Tereza Marečková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Křehký příběh desetileté české dívky, která byla za války dána na 

převýchovu do německé fašistické rodiny.  
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Pullman, Philip      ZK 5919/1-2  

Jeho temné esence. Svazek I, Zlatý kompas  
2 audiodisky (14 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Martina Krátká -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První část fantasy trilogie pro děti. Příběh nezkrotné a odvážné dívky 

o její nebezpečné cestě do ledové krajiny, tam, kde se ztrácejí děti.  

  

 Smith, Emma       ZK 5933  

Zavátá samota  
1 audiodisk (10 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh malého děvčátka, žijícího se svou babičkou na horské samotě, 

které  svou statečností a odvahou zachrání život nejen babičce, ale i 

vesničanům.  

  

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5934 

Upíří deníky. Probuzení  
1 audiodisk (6 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První část romantické upíří ságy o dávném prokletí a touze po 

lidském štěstí a lásce.  

 

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5935  

Upíří deníky. Souboj  
1 audiodisk (6 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Druhá část romantické upíří ságy sleduje další osudy znepřátelených 

upířích bratrů a jejich lidské lásky, dívky Eleny.  

 

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5936  

Upíří deníky. Zášť  
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1 audiodisk (6 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí část romantické upíří ságy znepřátelených upířích bratrů. Elena 

bude muset riskovat svoji nesmrtelnost, aby zachránila jednoho ze 

svých nesmrtelných ctitelů.  

  

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5937  

Upíří deníky. Temné setkání  
1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Čtvrtá část romantické upíří ságy znepřátelených upířích bratrů. Na 

pomoc přichází armáda nemrtvých.  

  

Sobotka, Jan       ZK 5941  

O čertu Pepiášovi  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Arna Dušková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádky o hodném čertu Pepiášovi, který se pro svoji dobrotu 

nemohl vrátit do pekla a tak se stal školníkem v Jičíně.  

  

Spanlangová, Dagmar     ZK 5948 

Pohádky ovčí babičky  
1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Obsahuje: O hloupém vlku a 

chytrém beránkovi -- O strašidelném hrádku -- Proč se usmívá 

měsíček -- Jak beránek ošidil loupežníky -- O kanonýrovi z burské 

války -- O vlčích vánocích. -- Čte Jiřina Bohdalová. – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Pohádky.  

 

Springer, Nancy      ZK 5949  

Případ lidumilné levačky : Enola Holmesová opět zasahuje!  
1 audiodisk (6 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 
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Tentokrát Enola Holmesová pátrá po zmizelé dívce z aristokratické 

rodiny.  

  

Springer, Nancy      ZK 5950  

Případ pohřešovaného markýze :  Enola Holmesová na stopě 

zlého činu!  
1 audiodisk (5 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První případ pro Enolu Holmesovou, která se snaží zjistit, kam 

zmizela její maminka. To je však jen začátek velkého dobrodružství.  

  

Stanley, Henry Morton   ZK 5952  

Jak jsem našel Livingstona  
1 audiodisk (13 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Cestopis amerického novináře líčí osudy výpravy do nitra Afriky, 

jejímž cílem bylo nalézt slavného skotského cestovatele Davida 

Livingstona, pátrajícího po pramenech Nilu. Výprava se uskutečnila r. 

1870 z popudu vydavatele listu New York Herald a její cestu 

sledovala veřejnost s velkým zájmem. Živé a zajímavé vyprávění je 

cenným svědectvím o Africe a Afričanech sedmdesátých let 19. 

století.   

  

Eislerová, Jana      ZK 5955  

Gulliverovy cesty  
1 audiodisk (10 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Putování lodního lékaře, který se na svých cestách dostane do 

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

 

Stanovský, Vladislav     ZK 5967/1-3  

První strom pohádek z celého světa  
3 audiodisky (12 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- zvukové 
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záznamy pro děti a mládež  

Sbírka pohádek národů a zemí všech světadílů obsahuje zdařilé 

převyprávění lidových pohádkových motivů.  

  

Dickens, Charles      ZK 5972  

Vánoční koleda  
1 audiodisk (45 min.) MP3 -- Čte Eduard Cupák – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Povídka zavádí čtenáře do Anglie 1. poloviny 19. století v období 

Vánoc a vyjadřuje autorovu víru v lidskou laskavost a dobrotu.  

  

Březinová, Ivona      ZK 6021  

Pomeranče v podprsence  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Milan Ligač – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Román o dospívání a první lásce. Třináctiletý Medard Koukal prožívá 

svou první lásku, ale čekají ho problémy doma i ve škole.  

 

Mikulová, Michaela     ZK 6028 

Chodit po špičkách  
1 audiodisk (4 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh třináctileté dospívající dívky píšící si deník, kde zaznamenává 

emoční prožitky, časté konflikty s mámou a jejich oboustrannou 

neschopnost najít k sobě cestu.  

  

Hanzlíková, Emma     ZK 6034  

Holub Kolumb  
1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Čtou Vladimír Kudla, Dana Černá, 

Gabriela Pyšná – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dojemný příběh vysloužilého poštovního holuba, který se zamiloval 

do překrásné slavice ze zlaté klícky.  
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Verne, Jules       ZK 6038  

Plovoucí ostrov  
1 audiodisk (14 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh čtveřice francouzských hudebníků, kteří jsou 

angažováni na obrovském umělém plujícím ostrově.  

  

Michaëlis, Karin      ZK 6039  

Bibi  
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Hrdinkou knihy dánské spisovatelky je vtipné, nápadité a kurážné 

děvče, které nade vše miluje dobrodružství a cestování.  

 

Středa, Ludvík      ZK 6041  

O kočce Julii  
1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Načetli děti libereckých škol -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Amatérská nahrávka v podání dětí z libereckých ZŠ ve věkové 

kategorii 6-9 let.  

 

Suchl, Jan       ZK 6045  

Senzační holka  
1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Druhý díl volné trilogie: Senzační 

trio. Senzační holka. Senzační pár. -- Čte Štěpánka Bořková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Patnáctiletá Máša po nepřijetí na lesnickou průmyslovou školu 

pracuje v lesní školce, poznává první lásku - Adama.  

  

 

Suchl, Jan       ZK 6046  
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Senzační pár  
1 audiodisk (4 hod., 58 min.) MP3 -- Třetí díl volné trilogie: Senzační 

trio. Senzační holka. Senzační pár -- Čte Jiří Klika -- zvukové záznamy 

pro děti a mládež  

Vyprávění o letní přírodě a zvířatech tvoří rámec vyrovnaného vztahu 

dvou mladých lidí.  

  

Suchl, Jan       ZK 6047  

Senzační trio  
1 audiodisk (7 hod., 22 min) MP3 -- První díl volné trilogie: Senzační 

trio. Senzační holka. Senzační pár - Čte Jiří Klika -- zvukové záznamy 

pro děti a mládež  

Čtrnáctiletý Adam, jeho huculka Cilka a bulteriér Bor jsou hlavními 

aktéry příběhů o kamarádství, přátelství a lásce.  

  

Svěrák, Zdeněk      ZK 6052  

Radovanovy radovánky  
1 audiodisk (2 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Pavlína Rychlá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Ztřeštěné příběhy kluka Radovana a výrostka Huga.  

  

Svoboda, J. Z.      ZK 6054  

Silvie : dívčí příběh  
1 audiodisk (4 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Radka Malá -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Román o citových zmatcích patnáctileté dívky, kde v krizové situaci 

pomáhá dívce důvěrná zpověď matky.  

  

Burnett, Frances Hodgson  ZK 6075  

Malý lord  
1 audiodisk (4 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh malého amerického chlapce, který po smrti otce odjíždí do 
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Anglie na zámek svého aristokratického dědečka, který z něj hodlá 

vychovat svého následníka.  

  

Zinnerová, Markéta     ZK 6081  

Čarovné prstýnky  
1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Gabriela Vránová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádkové vyprávění o víle a prstýnkáři Kubovi, kteří se spolu toulali 

světem a přinášeli lidem radost a štěstí.  

  

Zinnerová, Markéta     ZK 6082  

Drak Mrak  
1 audiodisk (2 hod., 30 min.) MP3 -- Čtou Vlastimil Brodský, Lída 

Nopová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Veselá pohádka o poněkud atypickém dráčkovi pobaví především 

mladší školáky.  

  

Zinnerová, Markéta     ZK 6083  

Režná nitka  
1 audiodisk (47 min.) MP3 -- Účinkují Ladislav Mrkvička, Zlata 

Adamovská, Vlastimil Brodský. – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádkové vyprávění o rozmarné princezně Radce a krejčím Ondrovi.  

 

Album        ZK 6088 

Album pohádek 9 : Supraphon dětem   
1 audiodisk (1 hod., 15 min.) MP3 -- Obsahuje: O housátku 

Loudálkovi -- Co vykonala kávová lžička -- Spejbl, Hurvínek, Mánička a 

niva -- Pohádka o ševci Martinovi -- Hodinář Pérko -- Princezna z 

třešňového království -- Čtou Hana Maciuchová, Josef Beyvl, Miloš 

Kirschner a další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádky.  

 

Fabricius, Johan      ZK 6092/1-2  
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Plavčíci kapitána Bontekoea  
2 audiodisky (20 hod.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – zvukové záznamy pro 

děti a mládež 

Dobrodružný příběh ze 17. století, který líčí osudy posádky holandské 

lodi Nový Hoorn plavící se do Východní Indie.  

 

 

 
Hoover, Colleen      ZK 6105  

Bez naděje  
1 audiodisk (12 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Milostný příběh sedmnáctileté studentky a jejího spolužáka, v němž 

hlavní roli hraje minulost obou zúčastněných.  

  

Nepil, František      ZK 6108 

Štuclinka a Zachumlánek  
1 audiodisk (2 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Lenka Novotná – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Zimní příběh o dvou šikovných dětech, které si dokáží samy poradit, 

když jejich kmotřínek, který se o ně stará, nečekaně onemocní a 

musí do nemocnice.  

  

Davies, Stephen      ZK 6109  

Hilda a parádní slavnost  
1 audiodisk (3 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martha Issová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Další dobrodružství malé Hildy, která při vypracování školního 

projektu o krásách jejich města potká divoké elfy, draky, kteří plivou 

oheň, tajemného mluvícího havrana a nové kamarády.  
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Morey, Walt       ZK 6111  

Sever, můj domov  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh patnáctiletého chlapce, kterého se po smrti jeho babičky ujal 

kapitán rybářské lodi.  

 

 

 

Drijverová, Martina     ZK 6118  

Naše vlast - můj domov : čítanka k vlastivědě a dějepisu pro 4. 

a 5. ročník základní školy  
1 audiodisk (2 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jana Zvolánková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Učebnice - čítanky.  

  

Cooper, James Fenimore    ZK 6120 

Poslední Mohykán  
1 audiodisk (8 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný román o boji Indiánského kmene s francouzskými 

dobyvateli.  

  

Cowell, Cressida     ZK 6128 

Škyťák Šelmovská Štika III. Hrdinův atlas smrtících draků  
1 audiodisk (4 hod., 12 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- záznamy 

pro děti a mládež  

Šestý díl vzpomínek Škyťáka Šelmovské Štiky III. Pokud nedokáže do 

večera uloupit z nedobytné Hromotlucké knihovny spis Jak vycvičit 

draka, jeho zlobivý dráček Bezzubka bude vypovězen z kmene.  

  

Cmíral, Pavel      ZK 6135  
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Pokladnice pohádek  
1 audiodisk (2 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Aladin -- Auta -- Petr 

Pan. -- Čtou Terezie Taberyová, Ivana Korolová, Andrea Elsnerová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nahrávka obsahuje tři pohádky: Aladin - o chudém chlapci Aladinovi 

a sultánově dceři Jasmíně. Auta - o závoďákovi Bleskovi McQueenovi, 

který přijde na to, že závodění není všechno. Petr Pan - o kouzelné 

Zemi Nezemi, kde se dají prožít úžasná dobrodružství.  

  

 

Bass, Eduard     ZK 6137  

Klapzubova jedenáctka : povídka pro kluky malé i velké  
1 audiodisk (3 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Humoristický román o chalupníkovi z Dolních Bukviček, který ze 

svých jedenácti synů sestaví vzornou fotbalovou jedenáctku.  

  

Mowat, Farley      ZK 6139  

Stopy ve sněhu  
1 audiodisk (6 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh dvou chlapců, bělocha a Indiána, kteří se vlastní 

neopatrností ztratí lovecké výpravě na kanadském severu.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de   ZK 6140  

Malý princ  
1 audiodisk (1 hod., 44 min.) MP3 -- Čtou Tatiana Dyková, Vojtěch 

Dyk – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádka pro děti od 7 let, ale i pro dospělé. Vyprávění o malém 

princi z neznámé planety, který se snaží pochopit věčný lidský spěch.  

  

Šardická, Kateřina    ZK 6141  

Zmizení Sáry Lindertové  
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1 audiodisk (11 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Anita Krausová, Vasil 

Fridrich – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára 

Lindertová do metra a víckrát ji nikdo neviděl. Urban fantasy s prvky 

židovské mystiky.  

 

Martínek, Vojtěch    ZK 6142/1-2  

O královně Života  
2 audiodisky (14 hod., 26 min.) MP3 -- Obsahuje: CD 1. Janek a obr -- 

O lesním hospodáříčkovi a hojivé květině -- O vysloužené nevěstě -- O 

veselé píšťalce -- Dar hadího krále -- Starci u věčného ohně -- Půlnoční 

kouzla -- O mluvícím koni -- O čarovné píšťalce -- O hlupáčkovi -- 

Červený šáteček -- Tři psi pomocníci -- Medvěd ženichem -- O 

královských dcerách v podzemním zámku -- O chytrém a hloupém 

lháři v daleké zemi -- Boj se třemi draky (začátek) -- CD 2. Boj se 

třemi draky (dokončení) -- O ptáku-princezně -- Perly z očí, růže z úst -- 

O princezně tanečnici -- O hadím ženichovi -- Princezna bílá jako sníh -

- Cesta do země Alamanalalie -- O vyměněné matce -- Čarodějnický 

tovaryš -- Světlo slepým --  O pyšném panovníkovi -- O sluneční panně 

-- Voda z dračí zahrady -- Panna věčně mladá -- Pták Žal -- O královně 

Života. -- Čte Anna Cónová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Soubor 31 pohádek z knih Svět kouzel a divů (1927), Duhový pták 

(1929) a Knížka pohádek o dracích, čarodějnicích a princeznách 

(1930).  

 

Defoe, Daniel    ZK 6144  

Robinson Crusoe  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Stanislav Bruder -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný román o muži, jehož nepřízeň osudu ho odsoudila k 

mnohaletému osamělému pobytu na opuštěném ostrově.  

  

Wenig, Adolf     ZK 6164  
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Baron Prášil  
1 audiodisk (3 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Převyprávěná dobrodružství legendárního dobrodruha a mluvky z cest 

po vodě, po souši a ve vzduchu.  

  

 

50 nejznámějších bajek     ZK 6165 

50 nejznámějších bajek  
1 audiodisk (1 hod., 43 min.) MP3 -- Obsahuje: Liška a čáp -- 

Nespokojený osel -- Havran, liška a kus sýra -- Orel a hloupá vrána -- O 

dvou myškách -- Slavík a hýl -- Jak želva závodila se zajícem -- Jelen a 

vinná réva -- Upovídaná želva a divoké kachny -- Kuna a holubi -- 

Nafoukaná žába -- Lev a myš -- Mravenec a cvrček -- Vlk v beránčí kůži 

-- Liška a ježek -- O chytrém ptáčkovi -- Medvědí služba -- Pes a kost -- 

Kůň a jelen -- Ježek hostem u krtka -- Zajíci a žáby -- Kohout a 

diamant -- Starý pes a jeho pán -- Holub a mravenec -- Jak se kavka 

chlubila cizím peřím -- Jelen u vody -- Kůň a osel -- Buvol v bahně -- 

Muška a lev -- Nevděčný vlk. -- V podání různých účinkujících. – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Převyprávěné bajky Ezopa, La Fontaina a I. A. Krylova jsou určeny pro 

nejmladší posluchače předškolního věku. Krátké pohádkové příběhy 

ze zvířecí říše s užitečným ponaučením.  

 

Cmíral, Pavel     ZK 6173  

Pokladnice pohádek  
1 audiodisk (2 hod., 4 min.) MP3 -- Obsahuje: Na vlásku --  Malá 

mořská víla Ariel -- Popelka -- Čtou Tomáš Juřička, Martin Preiss, Jan 

Maxián – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nahrávka obsahuje tři pohádky: Na vlásku - o zlatovlasé princezně 

Locice, která ani neví, že je princezna. Malá mořská víla Ariel - co se 

stane, když se mořská víla zamulije do prince ze světa lidí. Popelka - 

pohádka o pracovité dívce umouněné od popela, která i přes 
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nenávist macechy a zlých sester získá lásku krásného prince.  

  

Wilson, Jacqueline     ZK 6183  

Lekce lásky  
1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Čtrnáctiletá Prue se musí vyrovnat se školním prostředím, které je 

pro ni zcela nové, protože dosud ji a její mladší sestru učil doma 

jejich přísný a konzervativní otec. Jediným světlým bodem jsou pro ni 

hodiny výtvarné výchovy profesora Raxe.  

 

 

Wohlleben, Peter     ZK 6184  

Víš, kde bydlí zvířata? : poznáváme život na loukách a v lesích  
1 audiodisk (3 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Autor, známý lesník doprovodí malé čtenáře ke zvířatům, která žijí 

docela blízko - v lese, na zahradě, u vody a s námi v domě.  

  

Horáková, Pavla      ZK 6220  

Tajemství Hrobaříků : bratrstvo odhaluje zločin  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Lucie Pernetová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

První část detektivní trilogie pro starší děti. Při pátrání na Olšanských 

hřbitovech pětice kamarádů (Hrobaříků) pronásleduje padouchy, řeší 

záhady a dozvídaji se ledacos o slavných lidech, kteří jsou zde 

pochováni. Kniha navazuje na foglarovskou literární tradici.  

  

Stančík, Petr     ZK 6229  

H2O a tajná vodní mise  
1 audiodisk (2 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Klan H2O - čili Hubert, Hugo a Ofélie (akční čtvrťáci) na dobrodružné 



195  

  

 

výpravě vodovodním potrubím v miniaturní ponorce.  

  

Cmíral, Pavel      ZK 6235  

Pokladnice pohádek  
1 audiodisk (1 hod., 42 min.) MP3 -- Obsahuje: Ledové království -- 

Dumbo -- Pinocchio. -- Čtou Tomáš Juřička, Martin Preiss, Jan Maxián 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nahrávka obsahuje tři pohádky: O princeznách Else a Anně z 

Ledového království, o létajícím slůněti Dumbovi a o dřevěném 

panáčkovi Pinocchiovi.  

  

 

 

Foglar, Jaroslav      ZK 6245 

Boj o první místo  
1 audiodisk (3 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Příběh třináctiletého Petra, ze kterého se stane díky skautské 

výchově vynikající a oblíbený vůdce třídy.  

  

Hlaváčková, Kristina    ZK 6246/1-2 

Dračí oči. Čarodějka  
2 audiodisk (14 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Úvodní příběh mladičké Eleny, které nestačí být jen hezkou tvářičkou 

a žít životem hýčkané princezny. Chce bojovat po boku bratrů a 

prožívat velká dobrodružství. Až osudové setkání s rudým drakem 

Ašrakem změní malé princezně život.  

  

Colfer, Eoin       ZK 6251  

Artemis Fowl  
1 audiodisk (7 hod., 35 min.) MP3 -- Čte David Prachař -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  
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Fantasy příběh, v němž se dvanáctiletý kluk (génius) rozhodne 

navrátit své rodině bohatství.  

  

Dahl, Roald       ZK 6252 

Fantastický pan Lišák  
1 audiodisk (1 hod., 22 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Mazaná šelma si vždycky najde cestu ze šlamastiky. Dokáže však 

přelstít farmáře Souska, Suka a Stýbla, když dají své "chytré" hlavy 

dohromady? 

  

Kučera, Martin      ZK 6254  

Vnučka čaroděje Modromíra. Poprvé v říši pohádek  
1 audiodisk (2 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Eva Králová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Eliška, která žije s maminkou a babičkou ve světě víl (sama však víla 

není), se jednoho dne vydá za svým dědečkem, mocným čarodějem v 

pohádkovém světě.  

  

Kučera, Martin      ZK 6255  

Vnučka čaroděje Modromíra. Čertovský minipříběh  
1 audiodisk (19 min.) MP3 -- Čte Eva Králová – zvukové záznamy pro 

děti a mládež 

Co Eliška, vlk a čaroděj Modromír zažili na Mikuláše? 

 

Peroutková, Ivana     ZK 6257  

Anička na řece  
1 audiodisk (2 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Martha Issová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Deváté volné pokračování o Aničce a jejích kamarádkách. Tentokrát 

Anička stráví týden na řece.  

  

Walliams, David      ZK 6259  
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Nejhorší děti na světě  
1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus -- zvukové záznamy 

pro děti a mládež  

Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami. Třeba s 

Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celý den na válendě a koukat 

na telku. Nebo se Samem, slintajícím tak, že se na školním výletě 

dostane do strašného průšvihu.  

  

Blyton, Enid       ZK 6269  

Správná pětka. 3, Na útěku  
1 audiodisk (6 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Michaela Maurerová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a jejich pes. 

Tentokrát čelí nezvaným návštěvníkům.  

  

Blyton, Enid       ZK 6294  

Správná pětka. Na Pašeráckém vršku  
1 audiodisk (6 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Michaela Maurerová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Čtvrtý příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a jejich pes.  

  

Adlová, Věra     ZK 6302  

Jarní symfonie  
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh lásky německé klavíristky Kláry Wieckové a skladatele 

Roberta Schumanna.  

 

Březinová, Ivona      ZK 6315  

Chvilka pro pohádku  
1 audiodisk (2 hod., 37 min.) MP3 -- Obsahuje: Červená karkulka -- 

Vlk a sedm kůzlátek -- Sněhurka a sedm trpaslíků -- Hrnečku, vař! -- 

Budulínek -- Popelka -- O kohoutkovi a slepičce -- Koblížek -- O veliké 
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řepě -- Šípková růženka -- O Smolíčkovi -- Perníková chaloupka. -- Čte 

Michaela Doležalová. – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dvanáct nejznámějších pohádek pro nejmenší děti.  

  

Pohádkové       ZK 6326 

Pohádkové poslouchání  
1 audiodisk (2 hod., 49 min.) MP3 -- Obsahuje: Pohádka o bídě 

jednooké / K.J. Erben -- O tom, co se dvěma mladým žábám přihodilo 

na výletě / J. Karafiát -- O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku / B. 

Němcová -- Dlouhý, Široký a Bystrozraký / K.J. Erben -- Zkrocený 

vodník / B.M. Kulda -- O třech zakletých psech / B. Němcová -- Tři 

zlaté vlasy děda Vševěda /  K.J. Erben. -- Čte Petr Kostka – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Pohádky krátké i dlouhé, veselé i vážné.  

  

Knight, Eric       ZK 6332  

Lassie se vrací  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Norbert Lichý -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběh statečného psa a jeho dlouhé cesty domů.  

  

Šolleová, Marie      ZK 6344  

Jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem  
1 audiodisk (1 hod., 7 min.) MP3 -- Obsahuje: Do světa --  Na pouti --  

Rozbité sluníčko -- Ztracený Ťuk --  Hledání domečku -- Návštěva u 

sluníčka. -- Čte Vlastimil Brodský -- zvukové záznamy pro děti a 

mládež  

Pohádky.  

  

Šrámková, Jana      ZK 6346  

Putování žabáka Filemona  
1 audiodisk (2 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- zvukové 
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záznamy pro děti a mládež  

Pohádkové putování plyšového žabáka Filemona za poznáním, že 

domov je tam, kde nás má někdo rád.  

  

Šrut, Pavel       ZK 6347 

Kočičí král : na motivy anglických, irských, skotských a 

velšských pohádek  
1 audiodisk (10 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Na motivy anglických, irských, skotských a velšských pohádek 

vypravuje Pavel Šrut. Přes šedesát pohádek, jejichž námětem jsou 

zvířata, hloupí lidé a kouzelné jevy.  

 

Šrut, Pavel      ZK 6348  

Lichožrouti  
1 audiodisk (5 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběhy drobných tvorečků, kteří žijí v každé domácnosti a živí se 

ponožkami. Snědí vždy jen jednu z páru a dělají z nich tak licháče.  

  

Šrut, Pavel      ZK 6349 

Lichožrouti se vracejí  
1 audiodisk (5 hod.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Nová dobrodružství malého lichožrouta Hihlíka, tentokrát z daleké 

Afriky.  

  

Štorch, Eduard      ZK 6354  

Osada Havranů  
1 audiodisk (4 hod., 13 min.) MP3 -- Čte  Igor Smržík -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný román z mladší doby kamenné, líčí život obyvatel jedné 
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pravěké osady na našem území.  

  

Šubert, František H.     ZK 6356  

Tábor v měsíčním údolí   
1 audiodisk (3 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- zvukové záznamy 

pro děti a mládež  

Dobrodružný román. Hlavní hrdinové chlapci Jindra, Mirek a Lojzík se 

při bouři, kterou zažijí při táborové hře v přírodě ukryjí v troskách 

staré katovny a dobrodružství může začít!.  

  

Šustr, Vladimír      ZK 6358 

Dobrodružství malého Indiána  
1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Vyprávění desetiletého indiánského chlapce o příhodách, které prožil 

se svým přítelem, Čechoslovákem Largem v pralese.  

Švandrlík, Miloslav    ZK 6359 

Kopyto, Mňouk a mimozemšťané  
1 audiodisk (4 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Další humorný a napínavý příběh dvou spolužáků, tentokrát se 

zelenými mimozemšťany a pytláky na rybníku.  

  

Švandrlík, Miloslav     ZK 6360  

Kopyto, Mňouk a Ohnivý myslivec  
1 audiodisk (3 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Magda Hrnčířová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Humorný příběh s prvky fantasy o snaze dvou chlapců o odstranění 

herních automatů a varování před zastavárnou.  

  

 

 



201  

  

 

Švandrlík, Miloslav     ZK 6361 

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka  
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Martin Velda – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Kniha příhod dvojice žáků z malého městečka, kteří pátrají a řeší 

různé záhady.  

   

Taylor, G. P.      ZK 6365 

Pán Pelyňku : kometa probouzí démony v hlubinách země  
1 audiodisk (10 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Temný román na pokraji fantasy a hororu. Splní se proroctví o zkáze 

lidstva z tajemné knihy Nemorensis?.  

  

Taylor, G. P.      ZK 6366/1-2  

Pán prokletí : co tají temná ulička, která není na mapách?  
2 audiodisky (12 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Fantasy román protkaný šílenými obuvníky, loupežníky, duchy z 

obrazu, vlkodlaky a hordou dalších nemrtvých příšer.  

  

Taylor, G. P.      ZK 6367/1-2  

Pán proroctví : slepý chlapec dohlédne až na dno temné duše 
2 audiodisky (12 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh dvanáctiletého nevidomého chlapce, který byl oslepen, aby 

vzbuzoval soucit. Tersias má zvláštní dar, vidí do budoucnosti, čehož 

se rozhodne využít jeho další "majitel".  

  

Taylor, G. P.     ZK 6368 

Pán přeludů : z temnot přichází pradávné zlo  
1 audiodisk (10 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 
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Román pro mládež, pohybující se v hájemství fantasy a nadpřirozena, 

v němž skupina výrostků brání v uchvácení moci falešnému knězi.  

  

Sabatini, Rafael     ZK 6374/1-2 

Odysea kapitána Blooda  
2 audiodisky (13 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Román z konce 17. a začátku 18. století, kdy kolonizátoři bojovali 

mezi sebou o ostrovy v oblasti Karibského moře.  

  

Terakowska, Dorota     ZK 6379 

Dcera čarodějek  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte  Alena Pávková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Fantasy příběh o děvčátku, které má za úkol s pomocí několika 

Čarodějek zachránit Velké království.  

 

Thorvall, Kerstin      ZK 6384  

Jonáš a láska  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jana Scheubová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Novela o dětské lásce zachycuje příběh šestiletého, švédského 

chlapce, který celým svým srdcem přilne ke stejně staré dívce.  

  

Thurber, James      ZK 6387  

Třináctery hodiny  
1 audiodisk (5 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Třináctery hodiny -- O 

bílé lani. -- Čte Radka Malá – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Dvě moderní pohádky, ve kterých nechybí vtip, fantazie, humor a cit 

pro jazyk.  
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Tichý, Jaroslav      ZK 6389 

Svícen dvanácti dervišů : perské pohádky a báje  
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky z exotické Persie. Ve všech vítězí moudrost a důvtip v duchu 

orientální tradice. Lidem pomáhají nejen zvířata, ale i oživené a 

lidským rozumem obdařené věci.  

  

Tintěrová, Ema      ZK 6390 

Veselé příhody kozy Lujzy a kocoura Bobka  
1 audiodisk (1 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Daniela Bartáková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Vyprávění pro děti.  

  

Troska, J. M. (Jan Matzal)     ZK 6404 

Kapitán Nemo. 1, Nemova říše  
1 audiodisk (9 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

První díl trilogie. Vědeckofantastický román o dvou inženýrech, kteří 

plují v ponorce k bájné Atlantidě řízeni z podzemní říše kapitána 

Nema.  

  

Troska, J. M. (Jan Matzal)      ZK 6405  

Kapitán Nemo. 2, Rozkazy z éteru  
1 audiodisk (7 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Druhá část trilogie o podmořské říši kapitána Nema.  

  

Troska, J. M. (Jan Matzal)     ZK 6406 

Kapitán Nemo. 3, Neviditelná armáda  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Závěrečná část trilogie líčí záchranu dvou odvážných mužů, 
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pátrajících po pachatelích krádeže paprsků smrti.  

  

Truss, Jan         ZK 6407  

Jasmína  
1 audiodisk (5 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Lucie Juřičková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dramatický příběh útěku udřeného děvčátka z početné farmářské 

rodiny do divočiny za svobodou.  

  

Nepil, František       ZK 6420 

František Nepil : kolekce audioknih : originální nahrávky z 

devadesátých let   
1 audiodisk (5 hod., 35 min.) MP3 -- Obsahuje: Dobrou a ještě lepší 

neděli -- Má stoletá láska Sparta -- Malý atlas mého srdce -- Po Praze 

chodím -- Bonus. Pohádková lampička. -- Čtou František Nepi, Jana 

Hlaváčová, Luděk Munzar, Petr Nárožný. – zvukové záznamy pro děti 

a mládež 

Originální nahrávky Frantika Nepila z devadesátých let 20. století.  

  

Walliams, David      ZK 6424  

Něfo  
1 audiodisk (2 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Tajuplný příběh o neuvěřitelně laskavých rodičích a jejich děsivě 

příšerné dceři, která má vše, nač si vzpomenete a přesto to stále není 

dost.  

  

Hurdová, Veronika     ZK 6426  

Agnes a Zakázaná hora  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Hynek Čermák, Veronika 

Khek Kubařová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Jedenáctiletá Agnes žije v pralesním kmeni Magrejů, kde se lidé rodí 

s neobyčejným darem. Jakmile svůj dar objeví a ovládnou, musí jej 
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na Úplňkové slavnosti předvést a složit přísahu, že jej použijí ku 

prospěchu celého kmene. Slib musí každý Magrej složit do svých 

dvanácti let, jinak se stane Stínem. Agnes stále netuší, v čem její dar 

spočívá, proto se vydává na nebezpečnou cestu k Zakázané hoře.  

  

Rundell, Katherine    ZK 6455 

Dobrodruh  
1 audiodisk (7 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Ondřej Brousek -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Strhující příběh o partě dětí, která se po pádu letadla ocitne 

uprostřed amazonské džungle. Začíná pro ni dobrodružství, o které se 

jí ani nesnilo.  

  

Brycz, Pavel       ZK 6471  

Emil a upíři  
1 audiodisk (4 hod., 52 min.) MP3 -- Obsahuje: Neboj se, vždyť máš 

česnek -- Schovej se, kdo můžeš -- Kdo se bojí, nesmí do školy! -- 

Česnek útočí, se vším zatočí! -- Šelmy se plíží tmou, nikoho 

nečapnou!. -- Čte Kamil Halbich – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Vtipné a zároveň strašidelné příběhy statečného Emila, bojovníka s 

upíry.  

  

Pavlát, Leo       ZK 6476/1-2 

Osm světel : židovské příběhy a pohádky  
2 audiodisky (10 hod., 26 min.) MP3 -- Čtou Arnošt Goldflam, Jan 

Potměšil, Jaroslav Kepka – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Legendy, pohádky i moudrá vyprávění čerpající ze starých židovských 

textů.  

  

Thomson, Jamie      ZK 6478  

Temný pán. Školní roky  
1 audiodisk (8 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 
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První díl.Temný pán, hrůzovládce a mocný čaroděj, je zaklet do těla 

obyčejného třináctiletého kluka.  

  

Martínek, Vojtěch                         ZK 6595/1-2 

O královně Života  
2 audiodisky (14 hod., 28 min.) MP3 - Čte Anna Cónová. 

- CD 1. Janek a obr -- O lesním hospodáříčkovi a hojivé květině -- O 

vysloužené nevěstě -- O veselé píšťalce -- Dar hadího krále -- Starci u 

věčného ohně -- Půlnoční kouzla -- O mluvícím koni -- O čarovné 

píšťalce -- O hlupáčkovi -- Červený šáteček -- Tři psi pomocníci -- 

Medvěd ženichem -- O královských dcerách v podzemním zámku -- O 

chytrém a hloupém lháři v daleké zemi -- Boj se třemi draky (začátek) 

-- CD 2. Boj se třemi draky (dokončení) -- O ptáku-princezně -- Perly z 

očí, růže z úst -- O princezně tanečnici -- O hadím ženichovi -- 

Princezna bílá jako sníh -- Cesta do země Alamanalalie -- O vyměněné 

matce -- Čarodějnický tovaryš -- Světlo slepým -- O pyšném 

panovníkovi -- O sluneční panně -- Voda z dračí zahrady -- Panna 

věčně mladá -- Pták Žal -- O královně Života. 

české pohádky 

Soubor 31 pohádek z knih Svět kouzel a divů (1927), Duhový pták 

(1929) a Knížka pohádek o dracích, čarodějnicích a princeznách 

(1930). 

 

Kubátová, Marie                           ZK 6513 

Pohádky 

1 audiodisk (4 hod., 38 min.) MP3. -- Obsahuje: Jak se dal 

Trautenberk na čáry máry -- Jak Krakonoš vytrestal Trautenberka -- 

Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku -- O Nedoubkovi -- Nová 

dobrodružství skřítka Nedoubka. -- Čte Štěpánka Haničincová, 

Radoslav Brzobohatý, Lubomír Lipský. 

české pohádky 
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Winter, Zikmund                          ZK 6523                        

Zlatá doba měst českých  
1 audiodisk (9 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Původně školní učebnice nabízí základní přehled o kulturních 

dějinách českých měst v 15. a 16. století. Naleznete zde popis života 

městského lidu a jeho prostředí.  

 

Stančík, Petr     ZK 6541  

H2O a poklad šíleného oka  
1 audiodisk (2 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Klan H2O - čili Hubert, Hugo a Ofélie zažívá nová dobrodružství, v 

nichž bojuje se šíleným profesorem.  

  

Walliams, David      ZK 6544  

Ledová obluda  
1 audiodisk (5 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus -- zvukové záznamy 

pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh z viktoriánského Londýna o desetileté, osiřelé 

holčičce Elsie a desetitisíciletém mamutovi.  

 

Kästner, Erich      ZK 6548  

Luisa a Lotka  
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Zuzana Kajnarová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Příběh sester-dvojčat z rozvedeného manželství, která si vymění 

úlohy a zamotají tak svým rodičům hlavy.  

  

Santiago, Roberto     ZK 6560  

Fotbaláci. Záhada usínajících rozhodčích  
1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík -- zvukové 
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záznamy pro děti a mládež  

První díl detektivní série z fotbalového prostředí. Školní fotbalový tým 

Soto Alto se snaží přijít na kloub té nejpodivnější záhadě, jakou kdy 

kdo ve fotbale zažil: jak může rozhodčí usnout uprostřed zápasu? 

  

Dvořáková, Petra    ZK 6566  

Julie mezi slovy  
1 audiodisk (5 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Veronika Lazorčáková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Kniha se dotýká častého, a přesto v dětské literatuře zřídka 

uchopeného tématu - rozvodu rodičů a rozpadu rodin, vytváření 

širších citových vazeb k novým partnerům rodičů i jejich dětem.  

  

Trojak, Bogdan      ZK 6575 

Safíroví ledňáčci a Glutaman  
1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Lenka Dusilová, Jiří Lábus – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Napínavé dobrodružství party dětí z pražské čtvrti Rohansko, plné 

znepokojivých zvratů a nečekaných souvislostí a vtipného jazyka.  

 

Kinney, Jeff      ZK 6588 

Deník malého poseroutky. Fakt smůla  
1 audiodisk (1 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Václav Kopta – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Osmé pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho.  

  

Pařízková, Tereza     ZK 6605 

Stela a 16 huskyů a Stela v zemi tučňáků  
1 audiodisk (3 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Klára Sedláčková-Oltová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh vypráví desetiletá Stela, která prožívá společně s tatínkem a 

psí smečkou huskyů napínavá dobrodružství.  
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Cowell, Cressida     ZK 6619  

Kouzelníci z pradávna. Kouzlo druhé šance  
1 audiodisk (8 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pokračování fantasy série ze světa pradávných kouzelníků, kteří žili v 

temných hvozdech i bojovných válečníků, kteří pluli s mocnou zbraní 

přes moře.  

  

Durrell, Gerald Malcolm    ZK 6620  

Mluvící balík  
1 audiodisk (7 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Petr Vaněk -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Příběhy o vyčarované říši Mytologii, v níž tři děti pomáhají dobrým 

pohádkovým tvorům bojovat proti baziliškům, kteří si chtějí celou říši 

zotročit.  

 

Preußler, Otfried      ZK 6631  

Odbila dvanáctá hodina : třikrát třináct příběhů o pokladech a 

jejich strážcích, o čarodějnicích a kouzelnících, o ubohých 

duších a lecjakých strašidlech  
1 audiodisk (5 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Lidové pověsti o pokladech a jejich strážcích, o kouzelnících a 

čarodějnicích, o strašidlech a duších, které se tradují na pomezí 

Saska.  

  

Gaarder, Jostein      ZK 6655  

Dívka s pomeranči  
1 audiodisk (5 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Svého otce poznává Georg až prostřednictvím dopisu, který dostane 

dlouho po jeho smrti. Láska a život jsou zde konfrontovány se smrtí.  
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Krylov, Ivan Andrejevič    ZK 6665  

Bajky  
1 audiodisk (3 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Klasické dílo, které nejen pobaví, ale především vede k zamyšlení 

nad tím, co v nás i kolem nás zasluhuje kritiku.  

  

Malý, Radek       ZK 6667  

Předčítánky pro mrňata  
1 audiodisk (4 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Veselé veršovánky o všemožných i nemožných věcech kolem nás.  

 

Vančura, Vladislav    ZK 6672 

Kubula a Kuba Kubikula  
1 audiodisk (2 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pohádková knížka o medvědáři Kubovi, medvíděti Kubulovi a 

medvědím strašidle Barbuchovi.  

  

Čtvrtek, Václav     ZK 6683/1-2  

Nejkrásnější pohádky hezky pohromadě  
2 audiodisky (17 hod., 50 min.) MP3 -- Obsahuje též: CD 1. O cihle, co 

se zle mračila -- O pejskovi, co chtěl všechny kostičky jen pro sebe -- 

Pohádka jarní -- Jak husa hlídala, kůzle stonalo a doktor léčil --  Jak 

nosorožec vyzrál na déšť -- Černá vlajka -- Kouzelník na pouti --  

Rumcajs.  Jak se stal Rumcajs loupežníkem ; Jak dal Rumcajs Mance 

sluneční prstýnek ; Jak Rumcajs utopil draka ;  Jak Rumcajs chytal 

ryby ;  Jak Rumcajse přivedly boty k poctivosti --  Pohádky z mechu a 

kapradí.  ak otvírali studánku ; Jak rozpálili ohnivého mužíka ; Jak šili 

kalhoty ; Jak rozbili sluníčkovou basu ; Jak šli na pařezy ;  Jak vařili 

povidla ; Jak vezli vejce na sáňkách ;  Jak našli poklad ; Jak pekli 

kaštany --  O Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi Jak se Cipísek narodil 
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a prošlapal střevíčky ;  Jak Rumcajs s Cipískem vypálili porybnému 

rybník ;  Jak Cipísek zachránil studánku ; Jak Rumcajs s Cipískem 

stavěli knížepánovi kuželky ;  Jak Cipísek hlídal kněžně klubko. -- 

Čtou Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský, Karel Höger a další – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Sto dvacet čtyři pohádek od Václava Čtvrtka.  

  

Dahl, Roald       ZK 6684  

Karlík a velký skleněný výtah  
1 audiodisk (4 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Pokračování knihy Karlík a továrna na čokoládu. Karlík se stal 

majitelem továrny na čokoládu a když se svou rodinou a panem 

Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se 

ocitnou na oběžné dráze Země.  

  

Matocha, Vojtěch     ZK 6690  

Prašina. 3, Bílá komnata  
1 audiodisk (8 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Závěr dobrodružné trilogie, který se odehrává v tajuplné části Prahy, 

zvané Prašina.  

 

O pyšné       ZK 6698 

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách 
1 audiodisk (1 hod., 38 min.) MP3 -- Obsahuje: O pyšné lokomotivě ; 

Pohádka o zcela maličké lokomotivě ; Jak jela lokomotiva pro 

brambory ; O neposlušné mašince / Pavel Nauman Mazutka / Radek 

Adamec -- Hádalka / Jiří Kahoun -- O dvou mašinkách / Alan Piskač. -

- Čte Pavel Zedníček -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Sedm pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a všech věcech, 

které se dějí na železnici.  
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Stevenson, Robert Louis    ZK 6700  

Ostrov pokladů  
1 audiodisk (7 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Horák -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Klasický dobrodružný román, jehož hrdina se s několika přáteli 

vydává hledat poklad obávaného kapitána Flina.  

 

Šárková, Danka      ZK 6701  

Alenka a Krakonoš  
1 audiodisk (1 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Naďa Konvalinková – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Malá Alenka tráví se svou nerozlučnou psí kamarádkou a babičkkou 

zimu na chalupě v Krkonoších.  

  

Macourek, Miloš      ZK 6711 

Nabroušené pohádky a jiné macourkoviny  
1 audiodisk (2 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Výlet do světa, kde je vše vzhůru nohama.  

 

Časem          ZK 6719 

Časem zpátky do pohádky : pohádkové pověsti sepsal 

kouzelný dědeček Fábulín 
1 audiodisk (3 hod., 48 min.) MP3 -- Obsahuje: Časem zpátky do 

pohádky -- Pekelná sázka -- Koláčové mámení a dračí veselka -- 

Loupežnická láska končí v šatlavě -- Podivné přání "baróna" Cibaróna 

-- Čarodějná hádanice o panské strašidlo -- Právo prvního pozdravení -

- Vodnické povídání. -- Čte Ota Jirák. – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Pohádky a pověsti.  
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Lagerlöf, Selma    ZK 6726  

Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Saša Rašilov -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Klasická cestopisná pohádka, jež líčí osudy malého švédského 

chlapce, který proměněn ve skřítka poznává na cestě s divokými 

husami celé Švédsko a Laponsko.  

 

Stančík, Petr    ZK 6732  

H₂O a pastýřové snů  
1 audiodisk (2 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Klan H2O - čili Hubert, Hugo a Ofélie se pomocí zmenšovadla 

dostávají na další dobrodružné výpravy.  

  

Macourek, Miloš    ZK 6743  

Nabroušené pohádky II. a jiné macourkoviny  
1 audiodisk (2 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Bláznivé příběhy, které by vás ani ve snu nenapadly.  

  

Grygar, Jiří       ZK 6754  

Sejdeme se v nekonečnu : o planetách, hvězdách, černých 

dírách a také o velkém třesku  
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Knížka určená čtenářům od dvanácti let, je volným pokračováním 

publikace "V hlubinách vesmíru". Autor se opírá o poznatky 

astronomie, zabývá se událostmi, jež proběhly na Zemi, ve sluneční 

soustavě i ve vzdáleném světě hvězd za posledních 15 - 18 miliard 

let.  
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Andri Snær Magnason  ZK 6770  

Truhla času  
1 audiodisk (10 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Tereza Hofová -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh s prvky fantasy a sci-fi o tom, co by mohlo lidem 

přinést vítězství nad časem.  

 

Sienkiewicz, Henryk    ZK 6775/1-2  

Pouští a pralesem  
2 audiodisky (14 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jiří Klem -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh o dvou dětech, které se podivnou hrou ocitnou 

zcela sami uprostřed Afriky a projdou stovky kilometrů nejprve 

Saharou podél Nilu a potom pralesy středovýchodní Afriky.  

  

Wohlleben, Peter    ZK 6777  

Půjdeš s námi ven? : objevitelské výpravy za přírodou ve 

městě  
1 audiodisk (3 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Audiokniha pro malé přírodovědce. Dají se květiny jíst? Kdo to rozryl 

trávník v parku? Proč některé stromy zrovna nevoní? Příroda je všude 

kolem nás - i ve městě. Poznáte, že na mnoha nečekaných místech 

se překvapivě daří různým živočichům i rostlinám.  

  

Foglar, Jaroslav    ZK 6780 

Hoši od Bobří řeky  
1 audiodisk (6 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Kniha líčí dobrodružství skupiny městských chlapců na letním táboře.  
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Blyton, Enid       ZK 6827  

Správná pětka. A prázdniny v maringotkách  
1 audiodisk (6 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Michaela Maurerová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pátý příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a jejich pes. 

Tentokrát chtějí týden prázdnin strávit jako cirkusáci. Chtěli by se o 

všechno postarat sami a hlavně nemít nad sebou žádný dohled.  

 

Collins, Suzanne     ZK 6828/1-2 

Balada o ptácích a hadech  
2 audiodisky (18 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Prequel populární trilogie Hunger Games přibližuje postavu 

pozdějšího prezineta Panemu Coriolana Snowa v době, kdy mu bylo 

teprve osmnáct let a měl svou svěřenkyni připravovat na desáté 

Hladové dny.  

 

Špaček, Ladislav      ZK 6842 

Dědečku, vyprávěj o Česku : etiketa a etika pro děti  
1 audiodisk (5 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Ladislav Špaček -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Volné pokračování série předchozích čtyř knih o dědečkovi a jeho 

vnučce Viktorce. Tentokrát trpělivý dědeček s Viktorkou projíždí naší 

zemí a vypráví jí o pamětihodnostech, přírodních krásách i slavných 

osobnostech našich kulturních dějin.  

 

Hudský, Petr      ZK 6849  

Příhody telátka poplety  
1 audiodisk (4 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Marika Procházková, Martina 

Hudečková, Jiří Knot – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Veselé příhody malého telátka a jeho kamarádů ze statku.  
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Dvořák, Václav     ZK 6876  

Já, Finis  
1 audiodisk (10 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Román o boji s mimozemskými kolonizátory. Ze Země mizí všichni 

alespoň trošku zdraví chlapci, jen co oslaví osmé narozeniny. 

Dvanáctiletého Petra toto prokletí minulo, protože je světloplachý 

jedinec, nesundavá černé brýle. Jakmile krutý osud potká jeho 

osmiletého brášku, odhodlá se vydat za přízraky, které sourozence 

odvlekly mimo Zemi.  

  

Kästner, Erich     ZK 6880 

Emil a detektivové  
1 audiodisk (3 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Napínavý příběh o partě dětí, která se snaží dopadnout zloděje.  

 

Dajbychová, Jolana      ZK 6910 

Jiná, ale pořád já  
1 audiodisk (10 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Neuvěřitelné vyprávění s detektivní zápletkou a lehce hororovými 

prvky o Petře, která se skrze svou fobii dostane do minulosti v těle 

stejně staré dívky, aby skrze její zkušenost byla vyřešena jedna dávno 

zasunutá detektivní záhada.  

  

Lowry, Lois        ZK 6918  

Posel v temném lese  
1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -- zvukové 

záznamy pro děti a mládež  

Další příběh antiutopické tetralogie, v němž se objeví nejen Matty, 

Jasnovidec a Kira z Hledání modré, ale také Jonas z Dárce.  
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