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Stručovský, Martin    ZK 6181  

Bez duše  
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss, 

Kryštof Hádek – detektivní romány 

Detektivní román se svérázným vyšetřovatelem - 

knihkupcem a bývalým policejním kapitánem Matějem, 

který po nocích pomáhá lidem v obtížných životních 

situacích. Jeho nová klientka přinese se svými problémy i 

fatální potíže.  

 

Vlasáková, Klára    ZK 6182  

Praskliny  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová 

-- vědecko-fantastické romány  

Když se na Zem snese malý kulovitý útvar, levitující pár 

desítek centimetrů nad povrchem, není člověka, v němž by 

tento jev nevzbudil očekávání. Nikomu a ničemu neškodí, 

ale ani neprospívá. Lidé si její přítomnost vysvětlují 

různými způsoby, až se ve společnosti cosi pohne a dlouho 

potlačované frustrace, neurózy, vyčerpání i problémy s 

klimatem se dál nedají ignorovat.  

  

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.  

  

Colombani, Laetitia     ZK 6185 

Cop  
1 audiodisk (5 hod., 42 min.) MP3 – psychologické romány 

Román sleduje osudy tří silných žen z různých koutů světa, 

žijících ve zcela odlišných sociálních a kulturních 

podmínkách.  

 

Le Guin, Ursula K.    ZK 6186 

Nejvzdálenější pobřeží  
1 audiodisk (8 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička – 

vědecko-fantastické romány 

Třetí díl fantasy cyklu "Zeměmoří" o lidech a dracích, který 

popisuje cesty čaroděje Geda a prince Arrena. Volně 

navazuje na "Hrobky Atuánu".  

  

Moriarty, Liane     ZK 6187/1-2 

Sedmilhářky : i malá lež může mít velké následky...  
2 audiodisky (16 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jana Vaculíková 

-- romány pro ženy  

Román australské spisovatelky je příběhem tří důvěrných 

přítelkyň z malého městečka, jejichž vzájemné vztahy však 



nejsou úplně upřímné. Každá z nich používá drobné lži a 

polopravdy, které mohou časem, krůček po krůčku, 

přerůst v obrovskou tragédii.  

  

Murakami, Haruki     ZK 6188  

Hon na ovci  
1 audiodisk (2 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

japonské romány  

Magickorealistický "iniciační román" je příběhem mladého 

muže, který je donucen hledat kdesi v horách ostrova 

Hokkaidó záhadnou mýtickou ovci a nachází temné 

souvislosti moderní japonské historie, které mu byly 

skryty.  

  

Teulé, Jean      ZK 6189 

Já, François Villon  
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Petr Mikeska -- 

biografické romány  

Drsný osud vzdorujícího štvance a geniálního básníka 

francouzského středověku, mistra trpce posměšných 

balad.  

  

Vrba, Michal      ZK 6190  

Kolem Jakuba  
1 audiodisk (6 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

české povídky  

Soubor pěti povídek, odehrávajících se na pozadí dějinných 

událostí v životě hlavních hrdinů. Spojujícím prvkem je 

rybník Jakub na Nymbursku.  

  

Bratříčku     ZK 6191 

Bratříčku, kde jsi?  
1 audiodisk (1 hod., 43 min.) MP3 -- Přepis filmu s 



komentářem  

Americký kriminální film z roku 2001. Režie Joel Coen, 

scénář Ethan Coen. Film je založen na příběhu 

pocházejícím ze starořeckého eposu Odysseia řeckého 

básníka Homéra. Je v něm vyprávěn příběh tří trestanců 

(Everett, Pete a Delmar), kteří se po útěku z vězení ubírají 

k místu, kde jeden z nich (Everett, hraje George Clooney) 

zakopal před uvězněním poklad. Ve filmu se v přeneseném 

významu objevuje mnoho postav inspirovaných starověkou 

básní, ovšem už nikoliv v mýtických dobách Starověkého 

Řecka, nýbrž na americkém jihozápadě ve státě 

Mississippi v dobách hospodářské krize 30. let.  

  

Szántó, Jakub     ZK 6192  

Česko na křižovatce  
1 audiodisk (8 hod., 22 min.) MP3 – komentáře 

Kniha předkládá plastický a mnohovrstevnatý pohled na 

proměnu politiky i celé společnosti, kterou v Česku v 

posledních letech zažíváme.  

 

Bulgakov, Michail Afanas‘jevič  ZK 6193/1-2 

Mistr a Markétka  
2 audiodisky (19 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jiří Ornest – 

ruské romány 

Autor románu, inspirován Goethovým Faustem, zkoumá 

lidskou odpovědnost za dobro a zlo. Proti bázlivé skepsi 

staví jako nejvyšší hodnotu lásku.  

  

Dempsey, Eoin      ZK 6194  

Růže bílá, černý les  
1 audiodisk (10 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

historické romány  

Válečný román nás uvádí do roku 1943. V letech před 



Hitlerovým vzestupem k moci byl domek Gerberových plný 

smíchu a štěstí. Ale to je minulost a osamělá Franka se 

náhle ocitne v situaci, která ji zcela vytrhne z životní 

rezignace a netečnosti.  

  

Faber, Michel      ZK 6195 

Pod kůží  
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Lucie 

Matoušková – vědecko-fantastické romány 

Román na pomezí hororu a sci-fi. Autor vystavěl příběh, ve 

kterém se před čtenářem znenáhla odkrývá děsivé pozadí 

hrdinčiny velmi zvláštní aktivity - denně projíždí silnice 

Skotské vysočiny a má velký zájem o urostlé, zdravé 

stopaře. Její zájem však vede jinam, než očekáváme.  

  

Hanišová, Viktorie     ZK 6196 

Anežka  
1 audiodisk (8 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

psychologické romány  

Románová sonda do vztahu matky a dcery, který je již od 

samotných počátků narušený. Touha po vysněném dítěti je 

poznamenaná společenskými předsudky a vlastní 

neschopností vymanit se z klece stereotypů.  

  

Herman, Marek     ZK 6197  

Najděte si svého marťana : --co jste vždycky chtěli 

vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli - 
1 audiodisk (11 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

populárně-naučné publikace  

Základy psychologie osobnosti v netradičně pojatém textu 

jsou napsány srozumitelnou a vlídnou formou.  

  

 



Horáková, Pavla     ZK 6198  

Teorie podivnosti  
1 audiodisk (12 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

české romány  

Současnost ve vší své dokonalosti a absurdnosti pohledem 

mladé intelektuálky.  

  

Charpentier, Louis     ZK 6199  

Mysterium katedrály v Chartres  
1 audiodisk (5 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

studie  

Průvodce uvádí čtenáře do mysterií katedrály v Chartres a 

nalézá nečekané významy všech jejích prvků.  

  

Javořická, Vlasta     ZK 6200  

Nezhyne rod : román z velké doby. Kniha 1. a 2.  
1 audiodisk (13 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – české romány 

Román pro ženy vypráví o osudech statkářské rodiny, 

zejména v době druhé světové války.  

  

Mašková, Miroslava     ZK 6201  

Rozjímání s anděly : 24 meditací  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Obsahuje: Anděl 

moudrosti -- Anděl dne -- Anděl noci -- Anděl hojnosti -- 

Anděl slunce -- Anděl Měsíce -- Anděl ochrany -- Anděl vody 

-- Anděl ohně -- Anděl vzduchu -- Anděl Země -- Anděl 

spravedlnosti -- Anděl jara -- Anděl léta -- Anděl podzimu -- 

Anděl zimy -- Anděl harmonie -- Anděl rodiny -- Anděl dětí -- 

Anděl tajemstvímaminek -- Anděl zamilovaných -- Anděl 

hudby -- Anděl naděje. -- Účinkuje Miroslava Mašková – 

příručky 

24 andělských meditací doprovázených poetickou 



relaxační hudbou Jakuba Přibyla.  

 

May, Peter       ZK 6202 

Zpětný ráz  
1 audiodisk (10 hod., 55 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- 

detektivní romány  

Pátý díl volné detektivní série, v níž bývalý forenzní biolog 

Enzo Macleod řeší sedm let starou vraždu geniálního 

gastronomického odborníka.  

  

Miškufová, Zuzana     ZK 6203 

Protože láska  
1 audiodisk (5 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

psychologické romány  

Román české autorky o tom, jak moc všichni toužíme po 

lásce, ať již mateřské, otcovské, sourozenecké či 

partnerské.  

  

Molière        ZK 6204 

Lakomec  
1 audiodisk (1 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Stanislav 

Neumann, Vladimír Brabec, Jana Drbohlavová a další -- 

francouzská dramata 

Lakomec, k němuž se Moliére inspiroval Plautovým 

"Zlatým hrncem". Titulní postava, lichvář Harpagon, je pro 

peníze ochoten obětovat všechno.  

  

Morrell, David      ZK 6205  

Ze zoufalství  
1 audiodisk (14 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – americké romány 

Akční román, ve kterém novinář řeší vraždu prezidentova 

poradce a musí prchat před vrahy i před policií.  



  

Moyes, Jojo      ZK 6206/1-2  

Krasojezdkyně  
2 audiodisky (19 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- anglické romány  

Román známé autorky, v němž vypravuje o nelehkém 

životním osudu mladé dívky, jejíž životní oporou se stali 

koně a jezdecké umění.  

  

Návara, David      ZK 6207  

Wavesbury  
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čtou Marek Holý, 

Pavel Soukup – historické romány 

Historický román z druhé poloviny 18. století o osudech 

britského vojáka a jeho manželky.  

  

Pavel, Ota      ZK 6208/1-2 

Povídky : O rodině - O tvorbě - O rybách - O sportu & 

Povídky z šuplíku  
2 audiodisky (8 hod., 47 min.) MP3 -- Obsahuje: CD 1. Plná 

bedna šampaňského -- Pohádka o Raškovi -- Smrt 

krásných srnců -- Jak jsem potkal ryby -- CD 2. Povídky z 

šuplíku. -- Čtou Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Rudolf 

Hrušínský a další -- Povídky   

  

Pratchett, Terry      ZK 6209 

Sekáč  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- 

fantasy romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorná fantasy 

líčí problémy, které na Zeměploše nastanou, když je ze své 

funkce odvolán Smrť.  

  



Robbins, Tom     ZK 6210  

Zátiší s Datlem : tak trochu milostný román  
1 audiodisk (11 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kudla -- 

americké romány  

Kniha je přemýšlením o milostné lásce a především o tom, 

jak si takovou lásku udržet.  

  

Rosten, Leo Calvin    ZK 6211 

Pan Kaplan má stále třídu rád  
1 audiodisk (13 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

humoristické romány  

Nový překlad (čtyřicet let od prvního českého vydání) 

rozšířeného vydání oblíbené humoristické knihy z prostředí 

americké jazykové školy pro přistěhovalce.  

  

Shakespeare, William    ZK 6212 

Sonety  
1 audiodisk (1hod., 30 min.) MP3 -- Čte Milan Friedl – 

sonety 

Lyrická sbírka překrásných básnických sonetů "velkého 

alžbětince" v překladu Miroslava Macka.  

  

Steinbeck, John      ZK 6213/1-2  

Zima úzkosti  
2 audiodisky (14 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Dědeček -- 

americké romány  

Román z posledního autorova tvůrčího období s výraznými 

sociálními prvky je zaměřený na život prostého člověka na 

americkém maloměstě v polovině 20. století.  

  

Stevens, Taylor      ZK 6214/1-2 

Maska  
2 audiodisky (13 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Bohdana 



Majerová – thrillery 

Další napínavý thriller s jedinečnou hrdinkou, která neumí 

žít bez nebezpečí a přitahuje problémy.  

  

Sweeney, Cynthia D'Aprix   ZK 6215/1-2 

Polštář  
2 audiodisky (13 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová 

-- americké romány  

Podmanivý, psychologicky laděný román o 

komplikovanosti životních osudů. Sourozenci Plumbovi 

očekávají, že jejich problémy vyřeší slíbený finanční 

polštář. Vidinu této budoucnosti však rozmetá zpráva, že 

značné dědictví nakonec neobdrží.  

  

Vareille, Marie      ZK 6216  

Někdy je hezké, že mě miluješ  
1 audiodisk (9 hod., 17 min.) MP3 -- Čte  Eva Hadravová -- 

humoristické romány  

Román o putování dvou kamarádek za láskou z Paříže 

přes kraj sauternských vinic až do Londýna.  

  

Cekota, Antonín     ZK 6217/1-2  

Geniální podnikatel Tomáš Baťa  
2 audiodisky (18 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Alfred Strejček -

- biografie  

Životopisná kniha dlouholetého spolupracovníka a 

redaktora baťovských novin odhaluje mnohá tajemství ze 

života Tomáše Bati i klíčových okamžiků firmy Baťa. Autor 

byl mnoha příhodám osobně přítomen, byl tedy schopen 

detailně klíčové okamžiky a zajímavosti popsat.  

  

 

 



Constantine, Liv     ZK 6218 

Poslední paní Parrishová  
1 audiodisk (12 hod., 6 min.) MP3 -- Čtou Tereza 

Dočkalová, Jana Plodková – thrillery 

Zlověstný psychothriller s překvapivou pointou vykresluje 

temné hlubiny lidské duše, která může skrývat plány černé 

jako ze samotného pekla.  

  

Honzák, Radkin      ZK 6219  

Osudy  
1 audiodisk (2 hod., 17 min.) MP3 -- Účinkují Radkin 

Honzák, Lenka Kopecká – autobiografické vzpomínky 

Rozhlasové vzpomínání psychiatra se specializací na 

psychoterapii, zastánce psychosomatického přístupu, 

publicisty a vysokoškolského pedagoga, připravila Lenka 

Kopecká.  

  

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.  

  

Christie, Agatha      ZK 6221 

Vlak z Paddingtonu  
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková, 

Růžena Merunková – detektivní romány 

Klasický detektivní příběh se odehrává v uzavřeném 

okruhu rodiny bohatého starce, kde touha po majetku 



vytváří příznivou situaci pro pachatele vraždy.  

  

James, P. D.       ZK 6222  

Pachuť smrti  
1 audiodisk (5 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- 

detektivní romány  

Detektivní román se odehrává v prostředí vyšších 

londýnských společenských kruhů v 80. letech 20. století.  

  

Jerome, Jerome K. (Jerome Klapka)  ZK 6223  

Jalové myšlenky lenivého člověka : kniha pro 

sváteční zahálku  
1 audiodisk (5 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Martin Dejdar -- 

humoristické prózy  

Vtipné, moudré a laskavé eseje o lidských problémech, 

jako je lenost, marnivost, úspěch, světobol, děti ap.  

  

Kaku, Michio      ZK 6224/1-2  

Budoucnost lidstva : náš úděl mezi hvězdami  
2 audiodisky (15 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský – kosmický výzkum 

Kniha astrofizika a populátora vědy Michia Kakua ukazuje, 

kam by lidstvo mohlo dospět v oblasti kosmických letů, 

zlepšování člověka a osidlování vesmíru.  

  

Kealey, Imogen      ZK 6225 

Osvobození  
1 audiodisk (11 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Lenka 

Zbranková – biografické romány 

Román, inspirovaný skutečným příběhem hrdinky druhé 

světové války Nancy Wakeové. V šestnácti letech opustila 

rodnou Austrálii, aby našla nový domov a lásku v Marseille. 

Během nacistické okupace nedokázala stát stranou a jako 



nepolapitelná "Bílá myš" se stala německým silám trnem 

v oku.  

  

Menšík, Radovan     ZK 6226  

Od nepaměti k zapomnění  
1 audiodisk (8 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

české romány  

Mnohovrstevnatý román vypráví příběh čtyř lidí, jejichž 

osudy jsou hluboce provázány. Autor originálním 

způsobem zpracovává dvojí téma: navracení se k životu i 

odplouvání toho stávajícího.  

  

Mlynářová, Marcela     ZK 6227 

Dvakrát dole, jednou nahoře  
1 audiodisk (5 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Adéla Kubačáková -

- humoristické příběhy  

Další autorčino vyprávění o svých pozoruhodných 

příhodách, o dobrodružných cestách po naší domovině i 

cizích krajích, o životních vrcholech, pádech a zvratech.  

  

Pachman, Richard    ZK 6228  

Jak chutná Mozart, aneb, Tři minuty k nalezení štěstí  
1 audiodisk (4 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Richard Pachman 

-- české příběhy  

Krátké povídky a zamyšlení o cestě k harmonii a ke štěstí.  

 

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 výpravě vodovodním potrubím v miniaturní 

ponorce.  



  

Starnone, Domenico     ZK 6230  

Tkaničky  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Jan Vlasák, 

Marie Štípková, Simona Babčáková, Martin Preiss, Martin 

Hruška, Nikola Votočková – italské romány 

Křehké vyprávění o manželství, věrnosti, zradě, rodinných 

vztazích z pohledu manželů Alda a Vandy a jejich dvou 

dospělých dětí. Každý z nich jako by ale vyprávěl jiný 

příběh. Každý má svou pravdu, svou vinu i svou pomstu.  

  

 


