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Vaňková, Ludmila    ZK 6231/1-2 

Cval rytířských koní : román o Karlu IV. 1. díl  
2 audiodisky (23 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

historické romány  

První díl volného historického cyklu je věnován období 

vlády Lucemburků na českém trůně a přibližuje život Jana 

Lucemburského a Karla IV. Z cyklu Orel a lev.  

  

Vaňková, Ludmila     ZK 6232/1-2 

Dvojí trůn,  2. díl  
2 audiodisky (19 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

historické romány  

Navazuje na:. Cval rytířských koní.  

  

Wohlleben, Peter     ZK 6233 

Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou  
1 audiodisk (7 hod., 27 min.) -- Podnázev: ohromující 

zjištění o sedmi lidských smyslech, srdečním tepu stromů 

a otázce, zda mají rostliny vědomí. -- MP3 -- Čte Aleš 

Procházka – populárně-naučné publikace 

Autor s pomocí vědeckých poznatků a díky vlastním 

lesnickým zkušenostem analyzuje záhadné a leckdy 

neuvěřitelné jevy přírody a ukazuje úzké propojení člověka 

s přírodou.  

  

Wood, Barbara      ZK 6234/1-3 

Pod africkým sluncem  
3 audiodisky (31 hod.) MP3 -- Čte Bohdana Majerová -- 

americké romány  

Románová sága z exotického prostředí vypráví o osudech 



několika generací přistěhovalecké anglické rodiny a 

domorodých sousedů v Keni, zároveň je barvitou historií 

země v průběhu 20. století.  

  

Cmíral, Pavel      ZK 6235  

Pokladnice pohádek  
1 audiodisk (1 hod., 42 min.) MP3 -- Obsahuje: Ledové 

království -- Dumbo -- Pinocchio. -- Čtou Tomáš Juřička, 

Martin Preiss, Jan Maxián – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Nahrávka obsahuje tři pohádky: O princeznách Else a Anně 

z Ledového království, o létajícím slůněti Dumbovi a o 

dřevěném panáčkovi Pinocchiovi.  

  

Anýž, Daniel       ZK 6236  

Jdu s hlavou vztyčenou : příběh rodiny Milady 

Horákové  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – literatura faktu 

Biografie předkládá ucelený příběh příslušníků rodiny 

Milady Horákové - statečných lidí, kteří zaplatili za to, že se 

odmítali smířit se zlem a nesvobodou.  

  

Benešová, Monika     ZK 6237 

Moje Pacifická hřebenovka : ze dna až na vrcholky 

hor  
1 audiodisk (5 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – cestopisy 

Více než 4 200 km sama americkou divočinou. Postavila 

se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám. 

Příběh holky z Vysočiny, která zdolala jednu z nejtěžších 

pěších tras na světě.  

  



Duffková, Michaela     ZK 6238  

Zápisník alkoholičky  
1 audiodisk (6 hod.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová, Iveta 

Dušková, Pavel Batěk, Martin Písařík – autobiografické 

příběhy 

Autorka je mladá matka, která se rozhodla otevřeně 

promluvit o své závislosti na alkoholu i o složité léčbě  

  

Herz, Juraj      ZK 6239/1-2  

Juraj Herz : autopsie (pitva režiséra)  
2 audiodisky (16 hod., 32 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – autobiografie 

Kniha je jedinou autorizovanou biografií režiséra, 

scenáristy a herce Juraje Herze, který s neobvyklou 

upřímností a výrazným smyslem pro detail vypráví 

především  o svém profesním životě a díle, kterým se 

zapsal do dějin československé kinematografie.  

  

Jacq, Christian      ZK 6240  

Egypťanky : život žen faraonského Egypta  
1 audiodisk (11 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – populárně-naučné publikace 

O čem sní moderní ženy? O tom, co Egypťanky považovaly 

za samozřejmost. Zajímavá kniha o životě a postavení žen 

ve starověkém Egyptě.  

  

Marshall, Tim      ZK 6241  

V zajetí geografie : jak lze pomocí deseti map 

pochopit světovou politiku  
1 audiodisk (12 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – monografie 

Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a dodnes 

mají výrazný vliv na rozhodování politiků. Kniha je 



inteligentním úvodem do geopolitiky.  

  

Rothschild, Hannah     ZK 6242  

Jazzová baronka : pátrání po Nice, rebelce z rodu 

Rothschildů  
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

biografické romány  

Životopisný román přibližuje osud Pannonicy 

Rothschildové, svobodomyslné mecenášky jazzových 

muzikantů. Je to fascinující vhled do dějin rodu 

Rothschildů - od pronásledování nacisty, přes století 

financování vlád a válek.  

  

Sincero, Jen       ZK 6243  

Jsi prostě borec : přestaňte pochybovat, že jste 

skvělí, a začněte si úžasně žít  
1 audiodisk (7 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

populárně-naučné publikace  

Motivační příručka pro každého, kdo není spokojený se 

svým dosavadním životem.  

  

Viewegh, Michal      ZK 6244  

Zamilované povídky   
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) MP3 -- Čtou Martina 

Hudečková, Jitka Ježková, Tomáš Hanák, Jan Maxián -- 

antologie  

Antologie současných českých autorů ukazuje krásu i 

úskalí mladé lásky, na kterou se nezapomína, přestože 

nám z ní většinou nezůstane nic, než zlomené srdce.  

  

Foglar, Jaroslav      ZK 6245 

Boj o první místo  
1 audiodisk (3 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – 



zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh třináctiletého Petra, ze kterého se stane díky 

skautské výchově vynikající a oblíbený vůdce třídy.  

  

Hlaváčková, Kristina    ZK 6246/1-2 

Dračí oči. Čarodějka  
2 audiodisk (14 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Úvodní příběh mladičké Eleny, které nestačí být jen hezkou 

tvářičkou a žít životem hýčkané princezny. Chce bojovat po 

boku bratrů a prožívat velká dobrodružství. Až osudové 

setkání s rudým drakem Ašrakem změní malé princezně 

život.  

  

Krček, Jaroslav     ZK 6247/1-3  

Odkud a kam  
3 audiodisky (20 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

autobiografie  

Životopisné ohlédnutí známého českého dirigenta, 

skladatele a vedoucího hudebního souboru Musica 

Bohemica obsahuje vedle osobní biografie a umělecké 

kariéry autora také cenné autentické vzpomínky na český 

hudební život druhé poloviny 20. století.  

  

Krůta, Jan       ZK 6248  

Krůtí brko : kousky času  
1 audiodisk (5 hod.) MP3 -- Načetl Jan Krůta – eseje 

Osobně, pocitově a introspektivně pojaté zápisky z cest po 

čtyřech kontinentech od českého redaktora, textaře a 

prozaika. Příběhy známé z pořadu Nedělní dobré ráno na 

stanici Český rozhlas Dvojka.  

 

 



Macek, Miroslav      ZK 6249  

Saturnin zasahuje  
1 audiodisk (4 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět a pojede lyžovat. Do 

malebného prostředí zasněžených Orlických hor se vydá v 

doprovodu starých známých: věčně nesnesitelné tety 

Kateřiny, jejího neotesaného synka Milouše, satirického 

doktora Vlacha i laskavého dědečka. -- humoristické 

romány 

 

Boček, Evžen     ZK 6250  

Aristokratka u královského dvora  
1 audiodisk (5 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Veronika Khek 

Kubařová – humoristické romány 

Pátý díl humoristické série o trampotách "poslední 

aristokratky".  

  

Colfer, Eoin       ZK 6251  

Artemis Fowl  
1 audiodisk (7 hod., 35 min.) MP3 -- Čte David Prachař -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Fantasy příběh, v němž se dvanáctiletý kluk (génius) 

rozhodne navrátit své rodině bohatství.  

  

Dahl, Roald       ZK 6252 

Fantastický pan Lišák  
1 audiodisk (1 hod., 22 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Mazaná šelma si vždycky najde cestu ze šlamastiky. 

Dokáže však přelstít farmáře Souska, Suka a Stýbla, když 

dají své "chytré" hlavy dohromady? 

  

 



Ekberg, Anna     ZK 6253/1-2 

Šťastně až do smrti  
2 audiodisky (14 hod., 1 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – thrillery (romány) 

Dramatický milostný psychothriller s detektivní zápletkou, 

ve kterém v hororovém scénáři zaznívá pozvolný rozpad 

partnerského vztahu vedoucí až k tragickým násilným 

koncům.  

  

Kučera, Martin      ZK 6254  

Vnučka čaroděje Modromíra. Poprvé v říši pohádek  
1 audiodisk (2 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Eva Králová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Eliška, která žije s maminkou a babičkou ve světě víl 

(sama však víla není), se jednoho dne vydá za svým 

dědečkem, mocným čarodějem v pohádkovém světě.  

  

Kučera, Martin      ZK 6255  

Vnučka čaroděje Modromíra. Čertovský minipříběh  
1 audiodisk (19 min.) MP3 -- Čte Eva Králová – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Co Eliška, vlk a čaroděj Modromír zažili na Mikuláše? 

 

Pendziwol, Jean      ZK 6256 

Dcery strážce majáku  
1 audiodisk (10 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – kanadské romány 

Poetický a tajemný příběh o zapomenuté minulosti jedné 

rodiny, jejíž odhalení změní život dvěma generačně 

rozdílným ženám. Ty nečekaně nalézají útěchu a 

porozumění ve vzájemném přátelství.  

  

 



Peroutková, Ivana     ZK 6257  

Anička na řece  
1 audiodisk (2 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Martha Issová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Deváté volné pokračování o Aničce a jejích kamarádkách. 

Tentokrát Anička stráví týden na řece.  

  

Poláček, Jan     ZK 6258  

Malostranský ďábel : život a smrt mága dr. 

Smíchovského  
1 audiodisk (9 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

biografické příběhy  

Dvojportrét jedné z nejrozporuplnějších osobností české 

minulosti Jiřího Arvéda Smíchovského, na jedné straně 

vzdělaného a nadprůměrně inteligentního potomka 

váženého pražského rodu, který se zabýval okultními 

vědami, na té druhé straně kolaboranta, udavače a to 

během druhé světové války i v období po ní.  

  

Walliams, David      ZK 6259  

Nejhorší děti na světě  
1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými 

holkami. Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se 

celý den na válendě a koukat na telku. Nebo se Samem, 

slintajícím tak, že se na školním výletě dostane do 

strašného průšvihu.  

  

Doyle, Arthur Conan     ZK 6260 

6x Sherlock Holmes  
1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Obsahuje: Pět 

pomerančových jadérek -- Charles Augustus Milverton --  



Případ totožnosti --  Mrzák -- Upír v Sussexu --  Poslední 

poklona. -- Čtou Svatopluk Beneš, Soběslav Sejk, Vladimír 

Brabec, Jiří Samek – detektivní povídky 

Výběr z detektivních povídek s nesmrtelným soukromým 

detektivem Sherlockem Holmesem a jeho pomocníkem 

doktorem Watsonem.  

  

Keleová-Vasilková, Táňa   ZK 6261/1-2  

Manželky  
2 audiodisky (14 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – romány pro ženy 

Román pro ženy, v němž se prolínají osudy čtyř přítelkyň z 

Bratislavy, které řeší partnerské a rodinné problémy.  

  

Keyes, Daniel      ZK 6262 

Růže pro Algernon  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jan Potměšil -- 

vědecko-fantastické romány  

Znepokojivý příběh o experimentu s lidskou inteligencí, 

který byl proveden na dobráckém mentálně postiženém 

mladíkovi.  

  

Stendhal      ZK 6263/1-2 

Červený a černý  
2 audiodisky (19 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – historické romány 

Hrdinou slavného románu je mladý muž, který se snaží 

překonat společenské bariéry a vyšvihnout se mezi 

společenskou smetánku. Dílo zpodobňuje francouzskou 

společnost po Napoleonově pádu,kdy na trůn zasedli znovu 

Bourboni.  

  

 



Stendhal     ZK 6264/1-2 

Lucien Leuwen  
2 audiodisky (23 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

historické romány  

Obraz života a vlády finanční buržoazie za panování 

Ludvíka Filipa v letech 1830-1848.  

  

Wallace, Lewis     ZK 6265/1-2  

Ben Hur  
2 audiodisky (26 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jiří Pick -- 

historické romány  

Historický román z Palestiny doby Kristovy zavádí v 

dramatickém příběhu čtenáře do Jeruzaléma podrobeného 

Římany.  

  

Zola, Émile       ZK 6266 

Pod pokličkou  
1 audiodisk (17 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

francouzské romány  

Pravdivé vylíčení života v jednom z pařížských domů, kde 

pod pokličkou na obdiv stavěného pořádku bují neřesti 

všeho druhu.  

  

Benjamin, Melanie     ZK 6267/1-2 

Labutě z Páté avenue  
2 audiodisky (13 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová 

-- biografické romány  

Příběh kontroverzního přátelství spisovatele Trumana 

Capoteho a celebrity Babe Paleyové se odehrává v 

padesátých letech 20. století v New Yorku.  

  

 

 



Berteaut, Simone   ZK 6268/1-2 

Edit Piaf  
2 audiodisky (15 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

biografie  

Svědectví o životě slavné francouzské šansoniérky z pera 

její o dva roky mladší nevlastní sestry, také zpěvačky.  

  

Blyton, Enid       ZK 6269  

Správná pětka. 3, Na útěku  
1 audiodisk (6 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Maurerová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a 

jejich pes. Tentokrát čelí nezvaným návštěvníkům.  

  

Cílek, Václav      ZK 6270  

Co se děje se světem?  
1 audiodisk (9 hod., 28 min.) MP3 -- Čtou Václav Cílek, 

Martin Myšička – eseje 

Autor se z neobvyklých úhlů pohledu zamýšlí nad problémy 

současné civilizace. Analyzuje její krizová místa, zároveň 

nabízí konstruktivní řešení.  

  

  

 


