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Dvořáková, Věra      ZK 6091/1-2  

Co si pamatuju   
2 audiodisky (13 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – autobiografické vzpomínky 

Vzpomínky české překladatelky z francouzštiny, autorky 

doslovů a literárních recenzí. Cennou součástí knihy jsou 

četné pasáže o přátelstvích a literárních kontaktech, 

kromě jiných s E. Fryntou, J. Zábranou, J. Hiršalem, O. a V. 

Havlovými.  

 

Fabricius, Johan      ZK 6092/1-2  

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.  

 

Dimitrova, Kristin      ZK 6093  

Kde nejste doma  
1 audiodisk (1 hod., 29 min.) MP3 -- Čtou Eva Novotná, Jiří 

Vyorálek – cestopisné prózy 

Unikátní cestopis napříč Evropou. Autoři: Petra Hůlová, 

Sudabeh Mohafez, Vladimír Martinovski a Kristin 

Dimitrova. Všichni postupně byli a nebyli doma v Brně, 

Rusi, Skopji a Stuttgartu. Toto jsou jejich příběhy z cest.  

  



Komenský, Jan Amos   ZK 6094  

Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Vladimír Hauser -- 

pojednání  

Satirická alegorie významného českého filozofa a 

pedagoga prostřednictvím symbolů přibližuje fungování 

společnosti. Do soudobého jazyka převyprávěl Lukáš 

Makovička.  

  

Monger, Christopher     ZK 6095  

Angličan, který vylezl na kopec, ale slezl z hory  
1 audiodisk (9 hod.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic – 

humoristické romány 

Román je napsán v duchu pověstného anglického humoru 

s jemnou poetikou velšského venkova.  

  

Padevět, Jiří       ZK 6096  

Sny a sekyry  
1 audiodisk (4 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová 

– české příběhy 

Volné pokračování knihy Ostny a oprátky. Soubor zdánlivě 

všedních mikropříběhů z velkých dějin, v nichž kromě 

vlastní fabulace autor využívá i dobové texty.  

  

Plokhy, Serhii      ZK 6097/1-2  

Černobyl : historie jaderné katastrofy  
2 audiodisky (12 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

monografie  

Americký autor přibližuje historii havárie v jaderné 

elektrárně v ukrajinském Černobylu v dubnu 1986. 

Zkoumá podrobně její příčiny i následky a všímá si také 

selhání tehdejších sovětských úřadů.  

  



Stančík, Petr      ZK 6098  

Andělí vejce  
1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – 

humoristické romány 

Fantaskní román českého autora je zároveň 

humoristickým hororem z venkovského prostředí, 

odehrávajícím se v přesně vymezených letech 1864-1945.  

  

 

King, Stephen      ZK 6099/1-2  

Doktor Spánek  
2 audiodisky (22 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

horory  

Volné pokračování sugestivního hororu Osvícení přináší 

další osudy telepaticky nadaného chlapce. Danny je již 

dospělý, jeho mimořádné schopnosti ho však zcela 

neopustily.  

  

 

Peters, Ellis       ZK 6100  

Bratr Cadfael. Jeden mrtvý navíc  
1 audiodisk (11 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

historické romány  

Druhý díl historických detektivek ze středověké Anglie s 

moudrým benediktinským mnichem, bratrem Cadfaelem.  

  

Šindelka, Marek      ZK 6101  

Chyba  
1 audiodisk (8 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

české romány  

Poetický hororový příběh s kriminální zápletkou z prostředí 

černého obchodu s ohroženými květinami.  

  



Štindl, Ondřej     ZK 6102  

Až se ti zatočí hlava  
1 audiodisk (10 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

české romány  

Temná groteska o střetnutí dvou velmi rozdílných mužů 

hořce reflektuje atmosféru české společnosti, čím dál více 

rozdělované politickou i sociální situací v roce 2018.  

  

 

Fabricius, Johan      ZK 6103  

Pamatuješ, Joši?  
1 audiodisk (6 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- nizozemské romány  

Křehký milostný příběh z Japonska 20. století je naplněn 

moudrou životní filosofií, úctou k tradici a hlubokým 

porozuměním pro nejskrytější záhyby lidského nitra.  

  

Fournier, Jean-Louis     ZK 6104  

Kam jedeme, tati?  
1 audiodisk (1 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Radim Madeja – 

autobiografické příběhy 

S velkou dávkou humoru a upřímnosti líčí francouzský 

autor život se dvěma těžce tělesně a duševně postiženými 

syny.  

  

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.  

  



Maurois, André      ZK 6106  

Ariel, aneb, Shelleyho život  
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- biografické romány  

Životopisný román věnovaný životu a myšlenkám 

anglického romantického básníka Percy Bysshe Shelleyho.  

  

Musil, Lukáš      ZK 6107 

Letecké katastrofy a jejich vyšetřování  
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) MP3 -- Čtou Valérie 

Zawadská, Libor Terš – literatura faktu 

Autor se zaměřil na havárie, které k rozvoji letecké 

dopravy bohužel neodmyslitelně patří. Vydává se po 

stopách vyšetřovatelů, kteří se snaží objasnit příčiny 

leteckých katastrof.  

  

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.  

  



Lapeña, Shari      ZK 6110  

Jeden z nás  
1 audiodisk (9 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Martina 

Hudečková, Libor Hruška – thrillery 

Strhující psychothriller z pera mistryně nečekaných zvratů. 

Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, 

může být těžké - vražedně těžké.  

  

 

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.  

 

Pawlowská, Halina     ZK 6112  

Manuál zralé ženy  
1 audiodisk (2 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Halina Pawlowská 

-- humoristické povídky  

Další z knih, v nichž autorka nabízí čtenářkám drobné 

úsměvné příběhy a svérázné rady do života.  

 

 

Tammsaare, Anton Hansen   ZK 6113/1-2 

Indrek z Vargamäe  II.  
2 audiodisky (15 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

estonské romány  

Druhý díl románové pentalogie představuje pokračování 

kroniky rolnického rodu, v němž jsou vylíčena studentská 

léta nejmladší ratolesti rodu, mladého Indreka.  

  



Barnes, Julian      ZK 6114  

Jediný příběh  
1 audiodisk (9 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Petr Mikeska -- 

milostné romány  

Raději byste milovali víc, a tím víc trpěli, nebo milovali míň 

a o to míň trpěli". Příběh neobvyklého vztahu mladého 

studenta a stárnoucí ženy je milostným románem na 

pozadí britské společnosti 60. let, včetně jejích 

zakořeněných klišé a prudérnosti.  

  

 

Bondy, Egon       ZK 6115  

Invalidní sourozenci  
1 audiodisk (8 hod., 410min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

české romány  

Román ze 70. let 20. století - radostná utopie, respektive 

antiutopie, kdy za obtížných podmínek vznikal český 

underground, je jednou z výrazných ukázek tohoto směru.  

  

Collins, Wilkie     ZK 6116/1-2  

Měsíční kámen  
2 audiodisky (16 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- 

detektivní romány  

Detektivní příběh popisuje osudy vzácného drahokamu, 

ukradeného ze svatyně indického božstva.  

  

 

Cousteau, Jacques-Yves    ZK 6117  

Žralok  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- populárně-naučné publikace  

Vyprávění o výpravě věnované studiu nejobávanějších 

mořských dravců.  



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.  

  

 

Němec, Jan       ZK 6119  

Možnosti milostného románu  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Ondřej Brousek, 

Anna Brousková – autobiografické romány 

Reflexivní román o historii jednoho milostného vztahu je 

zároveň i "románem o románu o lásce" a o literární tvorbě.  

  

 

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.  

  

 

Hausmann, Romy     ZK 6121/1-2  

Milé dítě  
2 audiodisky (13 hod., 58 min.) MP3 -- Jana Holcová, 

Jakub Žalud, Lumíra Přichystalová – thrillery 

Hrůzný, tragický, v některých pasážích ale i křehký 

psychologický thriller líčí dramatický osud pohřešované 

mnichovské studentky.  

  



Landsman, Dominik     ZK 6122  

Na chalupě s moderním fotrem  
1 audiodisk (4 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián -- 

humoristické příběhy  

Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního 

fotra, v nové knize představuje nejdůležitějšího člena 

rodiny - syna Čeňka.  

  

Musil, Lukáš      ZK 6123 

Letecké katastrofy a jejich vyšetřování 2  
1 audiodisk (11 hod., 4 min.) MP3 -- Čtou Jiří Schwarz, 

Libor Terš – literatura faktu 

Autor vybral dalších 40 leteckých havárií, které ovlivnily 

vývoj letecké dopravy po druhé světové válce. Oproti 

prvnímu dílu se tentokrát setkáváme i s katastrofami, 

jejichž pozadí bylo ryze kriminální.  

  

Prokop, Daniel      ZK 6124  

Slepé skvrny : o chudobě, vzdělávání, populismu a 

dalších výzvách české společnosti  
1 audiodisk (9 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic – eseje 

O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české 

společnosti.  

 

Simsion, Graeme C     ZK 6125 

Projekt manželka  
1 audiodisk (11 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

australské romány  

Humoristický román o svérázném profesorovi genetiky, 

který má problémy s navazováním vztahů se ženami a 

proto si vymyslí dotazník, na jehož základě si vybírá životní 

partnerku.  

  



Tabery, Erik       ZK 6126  

Vládneme, nerušit : opoziční smlouva a její dědictví  
1 audiodisk (13 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Ivan Trojan -- 

literatura faktu  

Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt interpretuje vývoj 

české politické scény od poloviny devadestých let 20. 

století po současnost.  

  

Vančura, Vladislav    ZK 6127  

Markéta Lazarová  
1 audiodisk (6 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -

- historické romány  

Baladický román je inspirován morálkou a drsnými 

zvyklostmi rytířského středověku.  

  

 

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.  

  

Hájíček, Jiří       ZK 6129  

Plachetnice na vinětách  
1 audiodisk (9 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová 

-- české romány  

Psychologický román, který se subtilně vciťuje do ženy v 

krizi.  

  



Hanišová, Viktorie    ZK 6130  

Rekonstrukce  
1 audiodisk (11 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Marie Štípková -- 

české romány  

Psychologický román s detektivními prvky zachycuje 

případ mladé ženy, která se po letech snaží zjistit, proč její 

matka spáchala sebevraždu a zabila jejího mladšího 

bratra.  

  

Jacobs, Anne     ZK 6131/1-2 

Kavárna U Anděla. Nová doba  
2 audiodisky (19 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Slavíková – německé romány 

Strhující příběh jedné kavárenské dynastie v první polovině 

20. století.  

  

Maher, Kerri      ZK 6132/1-2 

Debutantka z rodu Kennedyových  
2 audiodisky (15 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- historické romány  

Příběh silné a emancipované Kathleen "Kick" Kennedyové 

žijící v době, kdy mít vlastní názory a jít si svou cestou u 

žen nebylo zvykem. Kniha nabízí pohled do života jedné z 

nejmocnějších rodin světa, která ve dvacátém století psala 

dějiny.  

  

O'Neill, Louise      ZK 6133  

Říkala si o to  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Klára Nováková. – 

psychologické romány 

Autorka se románem snaží probudit debatu o 

choulostivém tématu. Osmnáctiletá Emma není příliš 

sympatická hrdinka. Je povrchní, sobecká a pokrytecká. A 



takový je i svět, ve kterém žije. Jednoho dne se její 

zdánlivě dokonalý svět obrátí naruby - sociální síť zaplaví 

detailní fotografie z večera, ze kterého si nic nepamatuje. 

Emma byla znásilněna.  

  

Payne, C. D. (C. Douglas)   ZK 6134/1-3  

Mládí v hajzlu : deníky Nicka Twispa  
3 audiodisky (32 hod., 15 min.) MP3 -- Obsahuje: Mladík v 

odboji -- Mladík v okovech -- Mladík v exilu. -- Čte Filip 

Sychra – humoristické romány 

Souborné vydání prvních tří částí fiktivních deníků 

pubertálního chlapce (Mladík v odboji, Mladík v okovech, 

Mladík v exilu) líčí jeho sexuální dozrávání, první lásky, 

soužití s otcem a jeho milenkou po rozchodu rodičů a poté 

útěk z otcovy neutěšené domácnosti ke starší sestře.  

  

Cmíral, Pavel      ZK 6135  

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.  

  

Ahnhem, Stefan     ZK 6136/1-2  

X způsobů smrti  
2 audiodisky (17 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

Pátá kniha švédské kriminální série případů Fabiana 

Riska. Za každou vraždou se skrývá motiv. V jistých 



případech je to však pouhá iluze.  

  

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.  

  

Cronin, A. J. (Archibald Joseph)  ZK 6138/1-2  

Citadela  
2 audiodisky (16 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- 

anglické romány  

Román vyšel také pod názvem Očistec. Román z přelomu 

19. a 20. století líčí osudy mladého nadaného lékaře, který 

po celý svůj život bojuje proti pokrytectví a nemorálním 

praktikám svých kolegů.  

  

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.  

  

 


