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Meyrink, Gustav      ZK 6571 

Hašiš a jasnozřivost  
1 audiodisk (2 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

německy psané povídky  

Osm krátkých povídek, motivovaných tajuplnou 

atmosférou staré Prahy a jejími figurkami.  

  

Erotické       ZK 6572 

Erotické povídky  
1 audiodisk (1 hod., 51 min.) MP3 -- Obsahuje: Červený 

diamant / Olrik -- Nový přítel / Andrea Hansen -- 

Vzpomínky na tebe / Sarah Skov -- Moje fantazie o únosu / 

Reiner Larsen Wiese. -- Čte Libor Terš, Lenka Švejdová.   

Erotické povídky  

  

Sexy        ZK 6573 

Sexy erotika  
1 audiodisk (3 hod., 35 min.) MP3 -- Obsahuje: Španělské 

léto ; Pirátka Jenny ; Doktor nemrava / Orlik -- Posedlá 

Owenem Grayem ; Sex v autě / Sarah Skov -- Údržbář 

bazénu / Anita Bang -- Tinder taxi / Lea Lind -- Voyeur / 

Cecilie Rosdahl. -- Čte Libor Terš, Lenka Švejdová. -- 

erotické povídky 

  

Sova, Antonín      ZK 6574 

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?  
1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Obsahuje: Kdo vám tak 

zcuchal tmavé vlasy -- Mladá láska -- Jarní -- Tvé zvuky 

hluboko já v srdci nesu. Srdce ; Stará viola ; Pláč houslí ; 



Píseň ; Za Antonínem Dvořákem -- Z mého kraje. Sova 

očima F.X. Šaldy ; Rybníky ; Krajina českomoravského 

pohoří ; Potoky ; Pole ; Žně ; Podzim -- A. Sova očima 

Josefa Hory -- Meditace -- Před lety ještě -- Dětská 

vzpomínka -- V oddechu -- Zlatá kniha --  A. Sova očima 

Ladislava Fikara -- U čtyř krejcárků -- Figura -- Úděl Josifa --  

Byl městys malý -- V chalupě --  Epilog --  Princezna Lyoleja -

- Meditace v parném dni (píseň) --  Rozhovor (píseň) -- Kdo 

vám tak zcuchal tmavé vlasy (píseň). -- Čte Lukáš Hlavica, 

Radovan Lukavský, Hana Maciuchová a další. – česká 

poezie 

Básně českého básníka a prozaika.  

  

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.  

  

Waters, Sarah     ZK 6576/1-2 

Malý vetřelec  
2 audiodisky (20 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Kajetán 

Písařovic – thrillery 

Mistrně vystavěný příběh s hororovými prvky se odehrává 

krátce po 2. světové válce na anglickém venkově, v 

chátrajícím šlechtickém sídle. Temný román se řadí mezi 

nejlepší díla duchařské literatury.  

 

 

 



Kratochvíl, Zdeněk   ZK 6577/1-2  

Filosofie mezi mýtem a vědou : od Homéra po 

Descarta  
2 audiodisky (21 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – přehledy 

Kniha je vhodná jako úvod do studia filosofie. Publikace 

představuje dějiny filosofie od archaického Řecka do 

konce evropské renesance v kontextu dějin vědy, 

náboženství a kultury jako celku.  

  

Namituche, Tereza     ZK 6578  

Himaláj, učitelka života : ve škole jsme neprobírali...  
1 audiodisk (4 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Michaela Rykrová 

-- cestopisné příběhy  

Cestování jako škola života spojená zážitky cestovatelky 

Terezy Vysloužilové alias Numituche z různých pohledů - 

dobrovolníka, učitelky buddhistických dětí ve škole, 

mnichů v klášteře, samotné cestovatelky v horách, džungli 

i ve městě, studentky při učeních Jeho Svatosti Dalajlámy 

XIV, filozofky a ženy objevující samu sebe.  

  

Owens, Delia      ZK 6579/1-2  

Kde zpívají raci  
2 audiodisky (13 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká 

– americké romány 

Román zasazený do divoké jihoamerické přírody, ve 

kterém se záhada vraždy mladého muže snoubí s 

příběhem opuštění i zoufalého hledání lásky.  

  

Perruchot, Henri      ZK 6580  

Život Toulouse-Lautreca  
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Václav Voska -- 

biografické romány  



Románové zpracování života jednoho z nejvýznamnějších 

francouzských malířů devatenáctého století.  

  

Řezníček, Martin    ZK 6581  

Rozpojené státy : Amerika nejen televizní kamerou  
1 audiodisk (5 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Martin Řezníček -- 

literatura faktu  

Autorská četba z knihy moderátora Událostí České televize 

o pěti letech, které strávil v USA jako zahraniční zpravodaj 

ČT.  

 

Šimek, Miloslav      ZK 6582  

Mario Surio, aneb, Hovory z rákosí  
1 audiodisk (47 min.) MP3 -- Obsahuje: Rozhovor s Pištou 

Chudým -- Důchodci na poště -- Reklama -- Rozhovor se 

zadrženou Novákovou -- Reklama -- Surio Mario po 

sametové revoluci -- Reklama -- Reklama. -- Účinkují: 

Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková.  

Humoristické scénky.  

  

Fóry       ZK 6583 

Fóry, historky a kecy 1.  
1 audiodisk (47 min.) MP3 -- Obsahuje: Politický stav mojí 

rodiny -- Howgh, indiánská píseň lásky -- Strýček z Ameriky 

-- Výlet do Němec -- Erotická zkušenost -- Poslední oheň. -- 

Účinkují: Jiří Krampol, Jiří Helán, Josef Fousek a další. -- 

humoristické scénky  

Humoristické povídky, vtipy.  

  

Bernášková, Jana    ZK 6584/1-2  

Jak přežít svého muže  
2 audiodisky (12 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jana 

Bernášková – české romány 



Mladá herečka Lucie se po mateřské snaží vrátit ke své 

herecké kariéře, setkává se s běžnými strastmi 

svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při 

hledání lásky. Autorka, která je sama herečka, zasadila 

svůj román do atraktivního hereckého světa.  

 

Cílek, Václav      ZK 6585 

Krajiny vnitřní a vnější  
1 audiodisk (11 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský – eseje 

Eseje o vlivu rozmanitosti krajiny, vzniklé jejím 

geologickým vývojem i činností člověka, na kulturu i 

duchovní život jejích obyvatel.  

  

Golding, William      ZK 6586 

Pán much  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

anglické romány  

Utopistický příběh vypráví o ztroskotání skupiny anglických 

chlapců na neznámém ostrově, jejichž chování je varujícím 

podobenstvím boje dobra a zla.  

  

Harrod-Eagles, Cynthia    ZK 6587/1-2  

U domácího krbu : za války, 1915  
2 audiodisky (15 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Lenka Andelová 

-- historické romány  

Druhý díl ságy rodu Hunterů, situovaný do Anglie v době 1. 

světové války.  

  

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.  

  

Žák, Jaroslav    ZK 6589  

Študáci a kantoři : přírodopisná studie  
1 audiodisk (3 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

české povídky  

Rozmarná knížka vypráví o věčném zápolení studentů se 

členy profesorského sboru ve třídách středních škol ve 30. 

letech 20. století.  

  

Doyle, Arthur Conan    ZK 6590/1-2  

Příběhy Sherlocka Holmese  
2 audiodisky (21 hod., 55 min.) MP3 -- Obsahuje: Studie v 

šarlatové -- Podpis čtyř -- Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. -- Čte Richard Honzovič. – detektivní příběhy 

Svazek zahrnuje první tři autorovy knihy, jak je kdysi 

postupně publikoval. Čtenář se v nich seznamuje s historií 

Sherlocka Holmese a doktora Watsona.  

  

Eben, Marek    ZK 6591  

Myšlenky za volantem  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Marek Eben – 

fejetony 

Kniha Marka Ebena představuje soubor sloupků a 

fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014-2020.  

 

Jirglová, Petra    ZK 6592  

Všechno nejlepší, Anno  
1 audiodisk (12 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Adéla 

Kubačáková – české romány 

Příběh Anny, která je ve svém životě zvyklá na obdiv i 

servis lidí okolo sebe. Nová životní zkušenost ji donutí dívat 



se na své činy i lidi okolo sebe z nové perspektivy.  

  

Riggs, Ransom     ZK 6593 

Sirotčinec slečny Peregrinové. Vyprávění páté, Ptačí 

sněm  
1 audiodisk (9 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Viktor Dvořák – 

fantasy romány 

Páté pokračování fantasy románu vypráví příběh 

neohrožené Noor Pradeshové, kterou je třeba dostat do 

bezpečí, pokud má přežít tzv. "svět podivných".  

  

Roberts, Gregory David   ZK 6594/1-3  

Šantaram  
3 audiodisky (25 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -

- autobiografické romány  

Dobrodružný, převážně autobiografický, román v mozaice 

dramatických epizod líčí příběh bývalého vězně, který se 

složitou cestou z australského vězení dostal do Indie, kde 

se naučil přijímat tamní rozporuplnou realitu jako svůj 

vlastní životní styl. Kniha je označována jako "novodobý 

Motýlek".  

  

Schlink, Bernhard    ZK 6595  

Barvy loučení  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský 

-- psychologické povídky  

Soubor devíti povídek, jejichž tématem jsou závažné 

události nebo momenty ve vztazích, které mají původ v 

minulosti, ale vyjdou na povrch až po letech. Autor zde 

zásadní otázky nejen klade, ale neváhá na ně odpovědět.  

 

 

 



Waltari, Mika     ZK 6596  

Město smutku a radosti  
1 audiodisk (8 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – finské romány 

Román slavného finského autora skládá z několika 

příběhů chmurný obraz života v předválečných Helsinkách 

a svou psychologickou a sociální hloubkou připomíná díla 

ruských klasiků.  

  

Jassik, Benoni      ZK 6597 

Alaska Joe  
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky pražského rodáka Benoni Jassika na čtyřletý 

pobyt na Aljašce. Setkáním s bezelstným dobrodruhem 

Joem začíná období plné bláznivých zážitků, které prostě 

nevymyslíte.  

  

Daneš, Martin     ZK 6598  

Rozsypaná slova  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

biografické romány  

Biografický román zachycuje závěrečné období života 

významného českého spisovatele a novináře Karla 

Poláčka. Díky promyšlené formě se kniha stává 

výjimečnou poctou literátu a jeho tragickému osudu.  

  

Goffa, Martin      ZK 6599 

Děvčátko  
1 audiodisk (4 hod., 55 min.) MP3 -- Jan Maxián, Martin 

Stránský – detektivní romány 

Třetí příběh ze série s neodbytným novinářem Markem 

Vrázem. Kdo je tajemný muž, který drží v bance v samém 



centru Prahy nevinné rukojmí a jediné, co chce je dostatek 

času a setkání s novinářem Markem Vrázem alias 

Terencem. O co mu ve sktečnosti jde?  

  

Hrdlička, Pavel      ZK 6600  

Úkol pro šaška  
1 audiodisk (8 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

historické romány  

Čtvrtý příběh s detektivní zápletkou ze středověké Prahy a 

hlavním hrdinou Václavem od Černého koně.  

  

Jackson, Stina      ZK 6601 

Pustina  
1 audiodisk (10 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková, 

Jan Vondráček – detektivní romány 

Krimithriller zasazený do tísnivého prostředí odlehlé 

vesnice ve Švédsku. Daleko od civilizace bují lidská závist 

a chidoba, dívky nabízejí sex na zapadlých parkovištích a 

na chátrajících samotách se daří drogám.  

  

Karika, Jozef     ZK 6602 

Tma  
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

thrillery 

Hororový thriller ze zimní Malé Fatry.  

 

King, Stephen      ZK 6603/1-2  

Ústav  
2 audiodisky (21 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- 

thrillery  

Thriller odehrávající se částečně na americkém venkově a 

v prapodivném místě zvaném Ústav.  

  



Fukuoka, Masanobu     ZK 6604 

Revoluce jednoho stébla slámy  
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Jan Slovák -- 

ekologické zemědělství  

Filosofické dílo japonského farmáře je manifestem 

nebojování proti přírodě a inspirací k jednání, které 

nenarušuje přirozený chod věcí. Autor čtenáře seznamuje s 

přirozeným způsobem uvažování a pohledem na svět, 

který umožňuje člověku žít naplněný život v souladu s 

přírodou.  

  

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.  

  

Stewart, Mary      ZK 6606/1-2 

Meč krále Artuše  
2 audiodisky (17 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – historické romány 

Druhá část historické trilogie o králi Artušovi je věnována 

době od jeho narození až k jeho slavnému nástupu na 

anglický trůn.  

 

Cornwell, Bernard     ZK 6607/1-2  

Poslední království  
2 audiodisky (16 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

historické romány  

První díl historické ságy o Alfrédu Velikém se odehrává v 

raně středověké Anglii.  

 



Fíla, Ivan       ZK 6608  

Muž, který stál v cestě  
1 audiodisk (8 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

politické biografické romány  

Strhující román o lékaři a politikovi Františku Krieglovi, 

který se v srpnu 1968 pod hrozbou likvidace vzepřel 

okupantské moci a jako jediný nepodepsal potupný 

moskevský dokument o tzv."dočasném pobytu sovětských 

vojsk na území ČSSR".  

 

Flood, Helene     ZK 6609 

Terapeutka  
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková -- 

detektivní romány  

Psychologický thriller je ostrým vhledem do nejtemnějších 

koutů nás samých, našich rodin a našich vztahů.  

  

Gaiman, Neil      ZK 6610  

Anansiho chlapci  
1 audiodisk (12 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Michal Isteník -- 

fantasy romány  

Fantasy příběh, v němž se ušlápnutý úředníček doví, že 

jeho otcem byl potměšilý pavoučí bůh, z čehož plynou jen 

samé nepříjemnosti.  

  

Hoem, Edvard      ZK 6611  

Příběh matky a otce  
1 audiodisk (6 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

autobiografické romány  

Autobiografický příběh matky a otce autora, tak, jak jej 

pochytil z rodinného vyprávění a byl schopen poskládat z 

dopisů a deníkových zápisků svého otce.  

  



Christie, Agatha      ZK 6612 

Viděla jsem vraždu  
1 audiodisk (8 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

detektivní romány  

Detektivní román líčí okolnosti kolem vraždy třináctileté 

dívky při dětské slavnosti na starém venkovském sídle.  

  

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 6613  

Underground  
1 audiodisk (8 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Petr Kubes -- 

vědecko-fantastické romány  

Postapokalyptický vědecko-fantastický román zavádí 

čtenáře do temného světa, kterému vládnou 

nejmodernější technologie.  

  

Payne, C. D. (C. Douglas)    ZK 6614  

Nestydaté plavky  
1 audiodisk (11 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

americké romány  

Payneův román, zasazený do roku 1957, opět přichází s 

nekorektním humorem, zábavou a hravou nadsázkou. 

Tentokrát půjde o zděděnou továrnu na plavky a osudové 

peripetie mladého muže Colma.  

 

Riggs, Ransom      ZK 6615/1-2 

Sirotčinec slečny Peregrinové. Kniha čtvrtá, Mapa 

dní  
2 audiodisky (14 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Viktor Dvořák -- 

fantasy romány  

Čtvrtý díl nevšedních dobrodružství z řady Sirotčinec slečny 

Peregrinové. Pokračování příběhu mladého Jacoba, který 

se po všech peripetiích vrací domů za doprovodu svých 

podivných přátel.  



  

Sayers, Dorothy L. (Dorothy Leigh)  ZK 6616/1-2  

Vražda potřebuje reklamu  
2 audiodisky (14 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek 

-- detektivní romány  

Detektivní román o organizovaném zločinu, postupně 

pronikajícím do všech vrstev anglické společnosti.  

  

Bauer, Jan      ZK 6617  

Hrad mrtvých : případy královského soudce 

Melichara  
1 audiodisk (6 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Libor Hruška – 

historické romány 

Pátý díl série historických detektivek se odehrává v pozdně 

středověkých Čechách.  

  

Beneš, Vladimír     ZK 6618  

Vladimír Beneš : mé cesty do hlubin mozku  
1 audiodisk (8 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jiří Langmajer -- 

lékařství  

Upřímná zpověď našeho nejznámějšího neurochirurga, 

který provedl již přes osm tisíc operací. O životě, smrti, 

naději i zázracích medicíny. Co vše o mozku víme a co o 

něm naopak nikdy vědět nebudeme? 

  

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.  

 

 

 


