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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.  

  

Vácha, Dalibor      ZK 6702  

M+B+M : Mašín, Balabán, Morávek : román  
1 audiodisk (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- 

válečné romány  

Román vypráví o odbojové činnosti těchto tří velikých 

postav československé historie od roku 1939 až do jejich 

úplného konce.  

  

Vojtko, Honza      ZK 6703  

Vztahy a mýty : párová terapie do kapsy  
1 audiodisk (4 hod., 21 min.) MP3 -- Načetl Honza Vojtko -- 

populárně-naučné publikace  

Autor v knize objasňuje, jaké jsou nejčastější mýty spojené 

s partnerskými vztahy. Na podkladu příkladů ze své 

psychoterapeutické praxe uvažuje o potřebě lásky, 

tolerance, monogamii, sexuálních a citových otázkách či 

rolích ve vztahu.  

  

25 strašidelných     ZK 6704 

25 strašidelných pověstí  
1 audiodisk (3 hod.) MP3 -- Adaptace Alan Piskač -- 

Obsahuje: Bezhlavý rytíř -- Bílá paní -- O vodníkovi -- 



Ukrutná panna lichnická -- Vlkodlak -- O kostlivci s holí v 

ruce -- Valdštejnův duch -- O hejkalech -- Bludný kořen -- O 

králi skřítků -- Bludičky -- O raráškovi -- Kat Mydlář -- O 

zvonovém lese -- Obří sídlo -- O černokněžníkovi -- 

Klekáníček -- O nezranitelném fextovi -- Ohnivý krocan -- O 

můře -- Golem -- Hastrman a hastrmanka -- O Čertově 

skále -- Divoženky -- Černý myslivec. -- Vypráví Jan Kanyza – 

české pověsti 

Dvacet pět příběhů o známých českých strašidlech a 

nadpřirozených bytostech z různých míst Čech a Moravy 

pro malé i velké čtenáře.  

  

Wright, Lawrence     ZK 6705/1-2  

Na konci října  
2 audiodisky (16 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný -- 

thrillery (romány)  

Prorocký thriller varuje před arogancí moci a křehkostí 

světa. Smrtelný virus se rychle šíří po celé planetě a 

biologická válka je na spadnutí. Boj s pandemií se mění na 

boj o záchranu celé civilizace.  

  

Krvavý        ZK 6706 

Krvavý Bronx  
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká, 

Michal Bumbálek – antologie 

Antologie povídek českých autorů, inspirovaných 

autentickými novinovými články o událostech z 

brněnského Cejlu 2. poloviny 19. století.  

 

Fučíková, Renáta     ZK 6707 

Hrdinky : příběhy významných českých žen  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 - námět a předělové 

kapitoly Renáta Fučíková ; medailony napsala Kateřina 



Tučková ve spolupráci s Lenkou Křížovou a Annou 

Musilovou. -- Čte Tereza Dočkalová, Naďa Konvalinková, 

Veronika Lazorčáková, Eva Novotná, Jana Styrková – 

medailony. 

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Vyprávění o 

výjimečných a leckdy zapomenutých hrdinkách z české 

kotliny od těch nejdávnějších dob až po současnost.  

 

Howe, Samantha Lee    ZK 6708/1-2 

Cizinec v naší posteli  
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – thrillery (romány) 

"Sexy thriller" britské autorky, jehož hrdince zasáhne do 

života muž s neexistující identitou.  

  

Christie, Agatha      ZK 6709  

Hodiny  
1 audiodisk (10 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

detektivní romány  

Hercule Poirot musí vyřešit dva kriminální případy, aby 

odhalil vraha mrtvého muže, nalezeného v domě staré 

nevidomé ženy.  

 

Lapeña, Shari     ZK 6710  

Její konec  
1 audiodisk (10 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška – detektivní romány 

Kriminální román vypráví příběh šťastné manželské 

dvojice, která právě prožívá náročnější životní období.  

  

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.  

 

Mornštajnová, Alena     ZK 6712  

Listopád  
1 audiodisk (10 hod.,47 min.) MP3 -- Čte Veronika Khek 

Kubařová, Eva Elsnerová, Vilma Cibulková –  

Román vypráví příběh dvou žen ve světě, ve kterém 

události listopadu 1989 místo kýžené svobody přinesly jen 

tvrdší diktaturu.  

 

Regan, Lisa (Lisa L.)    ZK 6713/1-2 

Dívka beze jména  
2 audiodisky (11 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová 

-- detektivní romány  

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová 

řeší případ únosu novorozeného dítěte.  

  

Ševčenko, Taras Hryhorovyč    ZK 6714  

Bílé mraky, černá mračna : výbor z veršů  
1 audiodisk (14 min.) MP3 -- Čte Radovan Lukavský – 

ukrajinská poezie 

Poezie zakladatele národní ukrajinské literatury.  

  

Špaček, Ladislav      ZK 6715 

Deset let s Václavem Havlem  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Ladislav Špaček -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky někdejšího tiskového mluvčího na léta 

strávená po boku Václava Havla.  

 

 



Thompson, Gill      ZK 6716 

Dítě na nástupišti  
1 audiodisk (11 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Adéla 

Kubačáková, Veronika Lazorčáková – anglické romány 

Příběh, inspirovaný skutečným útěkem tisíců židovských 

dětí z nacisty okupované Evropy ve vlacích Kindertransport 

do Londýna.  

 

Vesper, Inga      ZK 6717 

Nekonečně dlouhé odpoledne  
1 audiodisk (12 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- 

detektivní romány  

Léto roku 1959 v kalifornském Sunnylakes je plný 

přátelských lidí. Americký sen se však promění v noční 

můru, když zmizí Joyce Haneyová a zůstane po ní jen kaluž 

krve v kuchyni.  

  

Vondruška, Vlastimil     ZK 6718  

Záhada zlaté štoly  
1 audiodisk (11 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

historické romány  

Detektivní román z doby Přemysla Otakara II. se odehrává 

na cestě mezi Prahou a hornickým městem Jílové.  

  

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.  

  

Evaristo, Bernardine    ZK 6720/1-2  

Dívka, žena, jiné  
2 audiodisky (13 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Vanda 

Hybnerová – psychologické romány 

Román sleduje strhující osudy dvanácti britských žen na 

strastiplné životní pouti napříč uplynulým 20. stoletím. 

Nebojácná farmářka, úspěšná bankéřka, lesbická 

feministka či žena v domácnosti s poporodní depresí.  

  

Fry, Stephen     ZK 6721/1-2  

Mýty : řecké báje kořeněné britským humorem  
2 audiodisky (15 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek 

-- řecké pověsti  

Převyprávěné řecké mýty z pera britského komika, herce a 

režiséra Stephena Frye, okořeněné nezbytnou špetkou 

humoru.  

  

Goffa, Martin      ZK 6722 

Sekta  
1 audiodisk (6 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián – 

detektivní romány 

Detektivní román, ve kterém jako hlavní vyšetřovatel opět 

vystupuje novinář Marek Vráz alias Terence. Při pátrání po 

muži, který zmizel za podivných okolností, se dostává do 

hor v severní Itálii, kde žije komunita důsledně uzavřená 

před okolním světem.  

  

 

 



Jääskeläinen, Pasi Ilmari   ZK 6723 

Literární spolek Laury Sněžné  
1 audiodisk (11 hod., 39 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- 

finské romány  

Finský magický realismus ve znepokojujícím příběhu z 

městečka Zaječín, kde se s knihami děje cosi velmi 

podivného. Hledá se také desátý člen svérázného 

literárního spolku.  

  

Kosatík, Pavel     ZK 6724/1-2 

České snění  
2 audiodisky (14 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – sborníky 

Šestnáct esejí o hledání české identity a zjišťování místa 

Čechů mezi jejich sousedy.  

  

Krišnamurti, Jiddu   ZK 6725 

U nohou mistrových  
1 audiodisk (1 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Patricie Anzari -- 

pojednání  

Nahrávka meditativních textů vycházející z indické 

filosofie.  

 

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.  

  

May, Peter      ZK 6727  

Tichá smrt  



1 audiodisk (12 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Kaňkovský -

- detektivní romány  

Smyslů zbavená pomstichtivost, sluncem rozpálené 

španělské pobřeží a vrah se srdcem chladným jako led.  

  

Nesbø, Jo      ZK 6728/1-2  

Království  
2 audiodisky (19 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 

thrillery (romány) 

Thriller o dvou bratrech, kteří v mládí přišli o rodiče. 

Zatímco starší Roy zůstal v ospalé rodné vesnici, mladší 

Carl odcestuje. Za čas se vrací s novou ženou a 

ambiciozními plány - jenže je začně stíhat temná minulost 

a podivná úmrtí.  

  

Rooney, Sally     ZK 6729  

Normální lidi  
1 audiodisk (7 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová 

-- psychologické romány  

Román vypráví o vztahu dvou mladých lidí, který 

komplikují nejen odlišné společenské poměry.  

  

Saviano, Roberto   ZK 6730  

Piraně  
1 audiodisk (11 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Václav Neužil -- 

společenské romány  

Společensko-kritický román z Neapole, kde se na zcestí 

zločinu vydávají i adolescenti z bežných středostavovských 

rodin: Příběh gangu znuděných náctiletých chlapců, které 

přitahuje bezbřehá moc organizovaného zločinu.  

  

Silva, Daniel     ZK 6731/1-2  

Černá vdova  



2 audiodisky (20 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš – 

špionážní romány 

Hlavní hrdina, Gabriel Allon, musí reagovat na hrůznou 

akci teroristické organizace Islámský stát, a najít agentku, 

tzv. černou vdovu, která je schopna proniknout do samého 

středu IS.  

  

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.  

  

Stout, Rex      ZK 6733  

Liga vyděšených  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- detektivní romány  

Detektivní příběh řeší problém psychologického 

zastrašování skupiny bývalých spolužáků.  

  

Stryjová, Marie    ZK 6734 

Nad rovinou  
1 audiodisk (5 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Jana Doležalová-

Franková – české povídky 

Válečná Ukrajina. Smutné a drsné, přitom bez sentimentu 

a s laskavým humorem vyprávěné vzpomínky volyňské 

Češky na dětství a mládí v místech, kudy procházejí dějiny 

a armády - sem a tam.  

 

Šlachta, Robert    ZK 6735  

Čas na odvahu : příběh vzniku hnutí Přísaha  
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) MP3 -- Čte David Prachař, 



Jakub Saic – reportáže 

Kniha formou reportáže představuje Roberta Šlachtu v 

jeho nové roli lídra politického hnutí Přísaha. Nabízí čtenáři 

pohled do zákulisí road show, seznamuje s reakcemi lidí a 

přibližuje filosofii a vize bývalého elitního policisty.  

 

Westmacott, Mary    ZK 6736 

Nedokončený portrét  
1 audiodisk (6 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

psychologické romány  

Román (publikovaný pod pseudonymem Mary 

Westmacott) nabízí sugestivní literární obraz části života 

Agathy Christie, v mnoha ohledech autobiografičtější než 

její "Vlastní životopis".  

  

Balabán, Jan      ZK 6737 

Jsme tady  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte František Strnad -- 

české povídky  

Natočeno ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.  

  

Vondruška, Vlastimil    ZK 6738/1-2  

Křišťálový klíč. III, Jarmarečník, 1726-1734  
2 audiodisky (16 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský, Eva Josefíková – historické romány 

Třetí pokračování rozsáhlé historické ságy sklářského rodu 

Heřmanů.  

  

Čech, František Ringo   ZK 6739  

Dívčí válka  
1 audiodisk (4 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Petr Oliva – 

humoristické prózy 



Autor vskutku svérázným způsobem převyprávěl příběh, 

který se odehrál "v šeru dávných věků".  

  

Chattam, Maxime   ZK 6740/1-2  

Spolčení ničemů : když se nejhorší noční můry 

stávají realitou  
2 audiodisky (14 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Libor Hruška -- 

detektivní romány  

Detektivní thriller, ve kterém dochází k vraždám pod 

stejnou značkou nejen ve Francii, ale po celé Evropě. Ve 

hře jsou temné části internetu i nacistický projekt 

Lebensborn.  

  

Jerome, Jerome K. (Jerome Klapka)  ZK 6741  

Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) ; Tři muži na 

toulkách  
1 audiodisk (8 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

humoristické romány 

Vybrané kapitoly ze dvou nejpopulárnějších knih klasika 

anglické humoristické literatury.  

  

Leigh, Judy      ZK 6742 

Babičky na tahu  
1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -

- romány pro ženy  

Humorný román o pěti kamarádkách, které už sice 

překročily sedmdesátku, ale duší jsou to stále dvacátnice.  

 

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.  



  

Palán, Aleš      ZK 6744  

Nevidím ani tmu : rozhovory o naději   
1 audiodisk (8 hod., 59 min.) MP3 -- Čte: Aleš Palán ; Pavla 

Beretová, Vanda Hybnerová, Hana Kofránková, Jitka 

Smutná, Pavlína Rychlá, Marie Štípková – rozhovory 

Příběhy o tom, jak žít se ztrátou a neztratit se. Šest žen, 

šest neskutečných příběhů o bolesti, ztrátě a hlavně síle a 

nezdolnosti.  

  

Palán, Aleš      ZK 6745  

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kroc – 

fejetony 

Další fejetony a úvahy známého novináře, publicisty a 

spisovatele mají úsměvnou podobu zlepšovacích návrhů, 

adresovaných samotnému Stvořiteli.  

  

Poncarová, Jana     ZK 6746 

Alžběta a Nina  
1 audiodisk (10 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Dana Černá, 

Lucie Štěpánková – české romány 

Román přibližuje na pozadí vřelého vztahu mezi babičkou 

a její vnučkou průběh mnohdy bouřlivých událostí 20. 

století, které se odehrály na neklidném území Sudet.  

  

Pravda, Miroslav     ZK 6747/1-2 

Francouzština pro samouky 
2 audiodisky (38 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Pavlína Kassa -- 

učebnice  

Učebnice francouzštiny pro samouky.  

 

 



 

Seward, Ingrid     ZK 6748/1-2  

Princ Philip jak ho neznáte : ve službách britské 

monarchie  
2 audiodisky (14 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- biografie  

Biografie shrnuje životní milníky prince Philipa, manžela 

britské královny Alžběty II., uvádí dosud málo známých 

detailů a s nadhledem vykresluje tuto výraznou osobnost 

britské a světové politické a společenské scény.  

  

Špaček, Ladislav     ZK 6749/1-2  

Byznys etiketa a komunikace  
2 audiodisky (16 hod., 12 min.) MP3 -- Namluvil Ladislav 

Špaček – manažerská etiketa 

Pro všechny, kteří chtějí dosáhnout úspěchu ve své profesi. 

Kniha je příručkou pro studenty diplomacie a 

mezinárodních vztahů. Poslouží jako praktická sbírka 

informací zahrnující všechny poznatky z oboru etikety a 

komunikačních dovedností.  

 

Updike, John      ZK 6750  

Králíku, utíkej!  
1 audiodisk (12 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jiří Hanák -- 

americké romány  

Tragicky laděný příběh mladého muže, který není schopen 

ani ochoten dospět a stát se odpovědným člověkem.  

  

 

 


