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Leden 2023 

 

Tichý, František     ZK 6981  

Transport za věčnost  
1 audiodisk (7 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh dětské party kamarádů se odehrává za druhé 

světové války v Praze a později v koncentračním táboře 

Terezín.  

  

Caplin, Julie     ZK 6982/1-2 

Kavárna v Kodani  
2 audiodisky (11 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Veronika 

Lazorčáková – milostné romány 

Příběh o lásce, štěstí a cestování. Co se zprvu zdá jako 

otravný PR výlet pro manažerku Kate a hrstku novinářů, se 

nakonec změní v cestu, která všem účastníkům změní 

život.  

  

Elbe, Lenka      ZK 6983/1-2  

Uranova  
2 audiodisky (16 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček -- 

české romány  

Románová prvotina české reklamní textařky a televizní 

scénáristky, v níž ústřední roli vedle hlavních postav hraje i 

město Jáchymov, jak se svou významnou historickou 

tradicí, tak i s pozdější nechvalně proslulou temnou 

minulostí.  
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Holub, Jiří      ZK 6984  

Vzpoura strašidel ; Kristýna se (ne)v(z)dává  
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

1. a 2. část. Humorný příběh o strašidlech ze zámku 

Červená Lhota. V druhé části sledujeme soužití Josefa 

Kroupy s krásnou Kristýnou v Praze.  

  

Höppnerová, Věra   ZK 6985/1-2  

Němčina pro jazykové školy 4 : s novým pravopisem  
2 audiodisky (31 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Hana Hájková -- 

učebnice jazykových škol  

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého 

pravopisu.  

  

Höppnerová, Věra    ZK 6986/1-2  

Němčina pro jazykové školy 3 : s novým pravopisem  
2 audiodisky (33 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Hana Hájková -- 

učebnice jazykových škol  

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého 

pravopisu.  

  

Labudová, Ema     ZK 6987 

Lada u ledu  
1 audiodisk (11 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – české romány 

Román české autorky s tématem mentální anorexie, 

kterou trpí hlavní hrdinka příběhu sedmnáctiletá Lada, se 

odehrává na přelomu 70. a 80. let 20. století.  

 

Nesbø, Jo      ZK 6988  

Žárlivost a jiné povídky  
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 
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norské povídky 

Sbírka napínavých povídek od krále severské krimi.  

 

Segal, Erich      ZK 6989  

Promarněná šance  
1 audiodisk (6 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

americké romány  

Psychologický román o manželích, zápasících s 

výchovnými problémy u malého adoptovaného synka je 

zasazen do New Yorku 50. a 60. let 20. století.  

  

Urban, David     ZK 6990/1-2  

Rozsudek smrti  
2 audiodisky (14 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc -- 

detektivní romány  

Krimiromán nejen o zločinech a policejní práci, ale i tom, 

jak setkávání se špínou člověka změní.  

  

Vrba, Michal      ZK 6991 

Zeptej se ďábla  
1 audiodisk (10 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Igor Bareš -- 

české romány  

Protagonistou fiktivního románového příběhu je bývalý 

vlivný člen SNB, nechvalně známý vyšetřovatel. Přesto, že 

za své činy byl vyloučen ze společnosti, i po letech se 

minulost připomíná.  

  

Vančura, Vladislav    ZK 6992 

Rozmarné léto  
1 audiodisk (3 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Josef Somr – české 

romány 

Autor s jemnou ironií a shovívavým úsměvem kreslí 

obrázek bezstarostně dřímajícího městečka, vzrušeného 
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příjezdem potulného kouzelníka a jeho krásné partnerky.  

  

Vandenberg, Philipp    ZK 6993/1-3 

Král z Luxoru  
3 audiodisky (26 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kudla -- 

biografické romány  

Životní osudy a spletité cesty, jimiž se nadaný kreslíř 

Howard Carter dostal k archeologii a posléze i objevu 

Tutanchamonovy hrobky.  

  

Vaněček, František     ZK 6994 

Stalo se v kraji zvykem  
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – 

autobiografické vzpomínky 

Kniha vzpomínek českého disidentského novináře na život 

chartistů v Československu v letech normalizace.  

  

Vaněk, František Bernard  ZK 6995 

Na krásné samotě  
1 audiodisk (14 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

české romány  

Vzpomínky pelhřimovského děkana na dobu, jíž prožil jako 

farář v podhorské samotě, na poutním místě Křemešníku.  

  

Vanek, Marcel      ZK 6996  

Marpa, tibetský rebel : cesta Milarepy a jeho učitele 

Marpy  
1 audiodisk (3 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Zábojníková – tibetské pověsti 

Příběhy popisují duchovní vývoj a růst mladého tibetského 

učitele Milarepy a tvrdé metody výuky jeho duchovního 

učitele Marpy.  
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Vanek, Marcel      ZK 6997  

Tibetské báje o Milarepovi  
1 audiodisk (6 hod., 2 min.) MP3 – tibetské pověsti 

Příběhy o tibetském mudrci, světci a joginovi Milarepovi 

(1040-1123) vyprávějí o moudrosti, hledání pravdy, 

poznání a lásce.  

 

Váňová, Magda      ZK 6998 

Když ptáčka lapají  
1 audiodisk (18 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Lenka Novotná -- 

psychologické romány  

Psychologický román o rodinných a partnerských vztazích 

se odehrává v současné Praze.  

  

Vargas Llosa, Mario     ZK 6999  

Tetička Julie a zneuznaný genius  
1 audiodisk (15 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- autobiografické romány  

Příběh o velké lásce a velké posedlosti, reálný příběh 

Vargasovy lásky líčený z ironického nadhledu. V díle se 

prolíná směsice výmyslu a skutečnosti.  

  

Hemingway, Ernest     ZK 7000  

Přes řeku do stínu stromů ; Pohyblivý svátek  
1 audiodisk (9 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš – 

americké romány 

Román "Přes řeku do stínu stromů" je jímavým příběhem 

krátké lásky padesátiletého amerického důstojníka a 

devatenáctileté Italky.  

 

Hemingway, Ernest     ZK 7001 

Stařec a moře  
1 audiodisk (3 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 
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americké novely  

Klasická novela je příběhem starého kubánského rybáře, 

který svádí na moři vyčerpávající zápas s největší rybou 

svého života.  

 

Christie, Agatha      ZK 7002 

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

-- detektivní romány  

Detektivní román s psychologickou zápletkou představuje 

jako amatérského detektiva seriózního vědce, který se 

shodou okolností stal příčinou justičního omylu.  

  

Kafka, Franz      ZK 7003  

Proměna  
1 audiodisk (1 hod., 11 min.) MP3 – dramatické texty 

Nahrávka Českého rozhlasu. Groteskní příběh obchodního 

cestujícího, proměněného v nestvůrného brouka.  

 

Klíma, Ivan       ZK 7004 

Bezvadný den  
1 audiodisk (7 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

české povídky  

Soubor povídek ze života mladých lidí v 50. letech 20. 

století.  

  

Klíma, Ivan       ZK 7005  

Hodina ticha  
1 audiodisk (10 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

české romány  

Autorova románová prvotina se odehrává od konce války 

až do začátku poválečné kolektivizace zemědělství na 

východním Slovensku, v nížinaté krajině kolem Laborce, 
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sužované každoročnímu záplavami.  

  

Kratochvíl, Miloš Václav   ZK 7006/1-2 

Komediant : tři novely  
2 audiodisky (12 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -

- české novely  

Novely nás zavádějí do 17. a do poloviny 19. století. 

Hlavním hrdinou je zběhlý student, který jako kočovný 

herec rozdává prostým lidem radost a sílu do života.  

  

Míková, Marka     ZK 7007 

Varvara : kniha o velrybím putování  
1 audiodisk (2 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Marka Míková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Vyprávění o velrybě Varvaře a jejích přátelích z hlubin 

oceánu. Pohádkový příběh napsaný podle skutečné 

události.  

 

Procházka, Jiří Walker   ZK 7008  

Zátopek  
1 audiodisk (5 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Martha Issová -- 

filmové scénáře  

Literární adaptace životopisného filmu o legendárním 

českém běžci.  

  

Procházková, Iva     ZK 7009   

Uzly a pomeranče  
1 audiodisk (9 hod., 11 min.) MP3 -- Načetl Václav Němec -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Třináctiletý Darek je hrdinou příběhu o dospívání, 

zodpovědnosti, odvaze a lásce, odehrávajícího se v horské 

vesnici v Jeseníkách.  
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Rudiš, Jaroslav     ZK 7010/1-2  

Winterbergova poslední cesta  
2 audiodisky (17 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Pavel Batěk -- 

německy psané romány  

Psychologicky laděný román vypráví příběh starého muže 

a jeho pečovatele, kteří se vydají na společnou cestu po 

Evropě.  

  

Whitton, Hana     ZK 7011 

Zimní královna : příběh Alžběty Stuartovny, manželky 

Fridricha Falckého  
1 audiodisk (11 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- 

historické romány  

Historický životopisný román ze 17. století o Alžbětě 

Stuartovně, která po boku svého chotě Fridricha Falckého 

jeden rok vládla v Čechách.  

  

Toulky       ZK 7012/1-2 

Toulky minulostí světa. 9  
2 audiodisky (15 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

přehledy  

Orientální civilizace v novověku: arabské oblasti islámské 

říše, střední Asie, Indie, jihovýchodní Asie, Čína, Korea, 

Japonsko, Afrika.  

  

Červenák, Juraj     ZK 7013/1-2  

Anděl v podsvětí  
2 audiodisky (16 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Marek Holý -- 

historické romány  

Pokračování řady historických detektivek s kapitánem 

Steinem a notářem Barbaričem. Nitky zločinu sahají 

vysoko, pro odhalení všech zvráceností musí naši hrdinové 

sestoupit hluboko - do labyrintu podzemních chodeb pod 
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královskou Plzní, ze kterých se ozývají ďábelské skřeky.  

  

Červenák, Juraj      ZK 7014  

Mrtvý na Pekelném vrchu  
1 audiodisk (9 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Marek Holý – 

historické romány 

Úvodní román s historicko-detektivní série Kapitán Stein a 

notář Barbarič. Kroky nevšedních vyšetřovatelů nás vedou 

do Horních Uher v době tureckých nájezdů. Řešit se budou 

vraždy a navíc velezrada.  

  

Frýbort, Pavel      ZK 7015 

Vekslák  
1 audiodisk (9 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Jiří Suchý z Tábora 

-- české romány  

Drsná sociologická sonda do života specifické vrstvy 

boháčů - veksláků, šmelinářů, podvodníků, zlodějů a 

prostitutek ve 2. polovině 20. století.  

 

Kinney, Jeff       ZK 7016  

Deník malého poseroutky. Výlet za všechny peníze  
1 audiodisk (1 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Václav Kopta -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Rodinný výlet, to by měla být veliká legrace... pokud nejste 

Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale pak přišlo hned několik 

špatných odboček. Ale i ten sebehorší výlet se může 

proměnit v dobrodružství - a na tohle Heffleyovi fakt jen 

tak nezapomenou.  

  

Kučíková, Marta     ZK 7017 

Italské trojhubky : s humorem a laskavostí o životě v 

Itálii  
1 audiodisk (5 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Lucie Juřičková -- 
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humoristické příběhy  

Volné pokračování humorných příběhů o Itálii a jejích 

obyvatelích během každodenního shonu.  

  

Petiška, Eduard     ZK 7018  

Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré 

Prahy  
1 audiodisk (7 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Arnošt Goldflam -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Kniha podivuhodných příběhů a poetických pověstí ze 

staré Prahy otevírá před čtenářem zapomenutý svět 

pražského židovského města.  

  

Ross, Hamish      ZK 7019 

Svoboda v oblacích : osudy českého letce RAF 

Václava Bozděcha a jeho vlčáka Antise  
1 audiodisk (10 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

biografie  

Biografie českého letce Václava Bozděcha, který za 2. 

světové války sloužil v řadách britského Královského 

letectva, zaznamenává jeho životní osudy v kontextu 

bouřlivých událostí 20. století.  

  

Štěrbová, Dina      ZK 7020  

Tyrkysová hora  
1 audiodisk (11 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Anita Krausová -- 

autobiografické vzpomínky  

Kniha je osobní zpovědí československé horolezkyně, 

která v roce 1984 zdolala šestou nejvyšší horu světa Čho 

Oju (Tyrkysovou bohyni).  

  

 


