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Baďurová, Petra      ZK 6751  

Egon: děsná psina děsná psina  
1 audiodisk (1 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Igor Bareš – české 

příběhy 

Vyprávění psího seniora - německého ovčáka, který 

oddanýma psíma očima sleduje počínání své majitelky a s 

nadhledem komentuje život kolem sebe. Vybrané kapitoly 

z knihy.  

  

Daninos, Pierre      ZK 6752 

Život se Soňou  
1 audiodisk (5 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jiří Hanák – 

humoristické romány 

Soubor humorných črt, spojených tématem radostí a 

starostí partnerských vztahů v manželství.  

 

Day, Clarence     ZK 6753  

Otec, hlava rodiny  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – 

humoristické romány 

Série humorných příběhů americké měšťácké rodiny 

konce 19. století, v níž "vládne" autoritativní otec.  

 

Grygar, Jiří       ZK 6754  

Sejdeme se v nekonečnu : o planetách, hvězdách, 

černých dírách a také o velkém třesku  
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Knížka určená čtenářům od dvanácti let, je volným 



pokračováním publikace "V hlubinách vesmíru". Autor se 

opírá o poznatky astronomie, zabývá se událostmi, jež 

proběhly na Zemi, ve sluneční soustavě i ve vzdáleném 

světě hvězd za posledních 15 - 18 miliard let.  

  

Höppnerová, Věra     ZK 6755/1-2  

Němčina pro jazykové školy 1 : s novým pravopisem  
2 audiodisky (35 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Hana Hájková -- 

učebnice jazykových škol  

Učebnice němčiny.  

  

Lehečková, Hana D.     ZK 6756  

Poupátka  
1 audiodisk (8 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – české romány 

Divadlo umí okouzlit. Ví to i jedenáctiletá Františka, která 

se po škole víc než domů těší do dramatického kroužku. 

Román zpracovává téma sexuálního zneužívání dětí, které 

pokud nenacházejí uspokojivé mezilidské vztahy ani 

odpovědi na základní otázky dobra a zla, jsou o to 

zranitelnějšími oběťmi manipulace a zneužívání.  

  

Mareš, Jaroslav V.    ZK 6757  

Největší záhady kriminalistiky  
1 audiodisk (11 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš – 

literatura faktu 

Naše nejznámější nevyřešené kriminální případy z 20. 

století, které se povětšinou dostaly do povědomí široké 

veřejnosti i filmovým zpracováním.  

 

 

Mornštajnová, Alena    ZK 6758  

Má mě ráda, nemá mě ráda  



1 audiodisk (4 hod., 4 min.) MP3 -- Obsahuje: Třešeň / 

Alena Mornštajnová -- Provence z Florence / Michal 

Viewegh -- Švihák / Petra Dvořáková -- Vypisovači / 

Jaroslav Rudiš -- najdisvujosud.cz / Alice Nellis -- Důkaz / 

Aňa Geislerová -- Pohádka / Bianca Bellová -- Motýlí křídla 

Marušky Cihlářové / Anna Bolavá -- Má mě rád, nemá mě 

rád / Irena Hejdová -- Sofi / Boris Dočekal. -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška, Jiří Ployhar, Jan Maxián, Jitka 

Ježková. – české povídky 

Antologie povídek současných českých autorů, tentokrát 

plných nejistot, pochyb a toužebných očekávání.  

  

Nesbø, Jo      ZK 6759/1-2  

Sněhulák  
2 audiodisky (17 hod., 32 min.) MP3 -- Čte David Matásek -

- detektivní romány  

Sedmá kniha série případů Harryho Holea se odehrává 

koncem 20. století v Oslu, a líčí hon na sériového vraha.  

 

Osman, Richard      ZK 6760  

Čtvrteční klub amatérských detektivů  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Libuše 

Švormová, Jan Vlasák – detektivní romány 

Úsměvně laděná detektivka představuje neobvyklou 

čtveřici pátračů.  

 

Pérez-Reverte, Arturo    ZK 6761/1-2  

Dumasův klub, aneb, Richelieuův stín  
2 audiodisky (14 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Libor Terš -- 

detektivní romány  

Román, odehrávající se v současném Španělsku, 

zachycuje postupné odhalování tajemství vzácné knihy ze 

17. století.  



   

Váša, Martin      ZK 6762 

Dělám si to sám  
1 audiodisk (6 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík -- 

humoristické romány  

Nejen Bridget Jonesová měla své nepřehlédnutelné osobní 

problémy. I sedmadvacetiletý Michal si píše s nadhledem 

deník o svém životě a především o tom, jak zoufale je 

sám.  

 

Vladislav, Jan      ZK 6763/1-6  

Otevřený deník : 1977-1981  
6 audiodisků (61 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

deníky  

Základem Otevřeného deníku básníka, esejisty, 

překladatele, editora a autora pohádek Jana Vladislava 

(1923-2009) jsou deníkové záznamy, které si jako 

signatář Charty 77 vedl v Praze od ledna 1977 do ledna 

1981, kdy byl donucen odejít do exilu ve Francii. V knize 

shrnul své celoživotní spisovatelské zkušenosti a obecně 

platné svědectví o osudu humanitního vzdělance ve střední 

Evropě 20. století.  

 

Beauvoir, Simone de   ZK 6764 

Nerozlučné  
1 audiodisk (4 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Barbara 

Nesvadbová, Lucie Pernetová – autobiografické novely 

Autobiografická novela francouzské autorky vypráví příběh 

hlubokého dívčího přítelství.  

  

Goulson, Dave     ZK 6765  

Divočina v zahradě, neboli, Inspirace pro přírodní 



zahradničení  
1 audiodisk (11 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský – populárně-naučné publikace 

Autor nahlíží do kompostu, vrtá se v hlíně a noří se do 

zahradního jezírka. Vysvětluje, jak jsou naše životy a osud 

celého lidstva neoddělitelně propojené se životy škvorů, 

včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných hrdinů 

přírodního světa.  

  

Herbert, Frank     ZK 6767/1-2   

Duna  
2 audiodisky (23 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Marek Holý, 

Jana Styrková – vědecko-fantastické romány 

Sci-fi román zavádí čtenáře na pouštní planetu, kde v 

daleké budoucnosti bojují její obyvatelé s nehostinnou 

přírodou i vzájemně mezi sebou.  

 

Honzák, Radkin    ZK 6768  

I v nemoci si buď přítelem  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Martin Myšička -- 

populárně-naučné publikace  

Publikace se zabývá onemocněním jako psychickou zátěží 

člověka, která před něj staví mnoho problémů a nutí ho 

přizpůsobit se novým podmínkám.  

  

Houser, Pavel    ZK 6769  

Grébovské motyky a další pražské legendy  
1 audiodisk (2 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

humoristické prózy  

Autor si pohrává s etymologií názvů a jmen různých částí 

Prahy a vytváří tak jakési alternativní pražské legendy. 

Především periferie města jsou plné rázovitým příběhů, 

minulých i současných: Kdo slyšel o pohanských obětech 



na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, kdo zná hustorii 

nenávisti mezi obyvateli Řep a Řeporyjí.  

  

Andri Snær Magnason  ZK 6770  

Truhla času  
1 audiodisk (10 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Tereza Hofová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh s prvky fantasy a sci-fi o tom, co by 

mohlo lidem přinést vítězství nad časem.  

 

Mayle, Peter     ZK 6771 

Hotel Pastis  
1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

anglické romány  

Nenáročný román z Francie je úsměvným romantickým 

příběhem manažera, který začíná nový život v malé 

provensálské vesnici.  

 

Meyrink, Gustav    ZK 6772 

Výbor povídek z knih Netopýři, Mistr Leonhard  
1 audiodisk (7 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

německy psané povídky  

Povídky.  

 

Natt och Dag, Niklas    ZK 6773/1-2  

1794 : tři růže  
2 audiodisky (16 hod.) MP3 -- Čte Daniel Bambas – 

historické romány 

Druhý díl historické noir trilogie z chaotického a prohnilého 

světa na konci 18. století ve Stockholmu.  

Rachota, Jan    ZK 6774  

Příběhy eléva : devět autentických povídek ze 



želeničního prostředí 50. a 60.let  
1 audiodisk (3 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

české povídky  

Povídky.  

 

Sienkiewicz, Henryk    ZK 6775/1-2  

Pouští a pralesem  
2 audiodisky (14 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jiří Klem -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný příběh o dvou dětech, které se podivnou hrou 

ocitnou zcela sami uprostřed Afriky a projdou stovky 

kilometrů nejprve Saharou podél Nilu a potom pralesy 

středovýchodní Afriky.  

  

Vondruška, Vlastimil    ZK 6776/1-2  

Křišťálový klíč. IV, Hejnické pastorále  
2 audiodisky (17 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Miroslav 

Táborský, Saša Rašilov, Dana Černá – historické romány 

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť 

částečně zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to v 

časech, kdy se severočeskému sklářství už nevede zdaleka 

tak dobře.  

  

Wohlleben, Peter    ZK 6777  

Půjdeš s námi ven? : objevitelské výpravy za 

přírodou ve městě  
1 audiodisk (3 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Audiokniha pro malé přírodovědce. Dají se květiny jíst? 

Kdo to rozryl trávník v parku? Proč některé stromy zrovna 

nevoní? Příroda je všude kolem nás - i ve městě. Poznáte, 

že na mnoha nečekaných místech se překvapivě daří 

různým živočichům i rostlinám.  



  

Bernatský, Vojtěch   ZK 6778 

Jak dostat tatínka do karantény  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Vojtěch Bernatský -- 

autobiografické příběhy  

Venku pandemie, doma blázinec... dvojnásobný tatínek 

vypráví zábavné historky z nejotravnější karantény.  

 

Fields, Helen     ZK 6779/1-2  

Dokonalý zločin  
2 audiodisky (14 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný – 

detektivní romány 

Pátý případ inspektora Luca Callanacha a šéfinspektorky 

Avy Turnerové. Série podivných sebevražd přivede 

vyšetřovatele k myšlence, že za činy se skrývá sériový vrah 

s mrazivou schopností zinscenovat místo neštěstí.  

 

Foglar, Jaroslav    ZK 6780 

Hoši od Bobří řeky  
1 audiodisk (6 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Kniha líčí dobrodružství skupiny městských chlapců na 

letním táboře.  

  

Hughes, Kathryn     ZK 6781  

Dopis  
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Nad názvem: v 

tragédii jedné ženy se skrývá naděje druhé – anglické 

romány 

Román britské autorky o významu prostých slov 

zaznamenaných na papíře, o schopnosti jednoho dopisu 

změnit osud zoufalé ženy o více než 30 let později.  

 



Hvížďala, Karel     ZK 6782  

Věta jako povolání : nezapomínky  
1 audiodisk (7 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Jiří Lábus ; úvodní 

slovo Karel Hvížďala – sborníky 

Soubor vzpomínkových textů, fejetonů a esejů novináře a 

publicisty Karla Hvížďaly. Obsah: Osmý den týdne - fejetony 

babičce. Dobře mrtvý dědeček - fejetony a eseje.  

  

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 6783/1-2  

Poutník z Mohameda ; Alláhův hněv  
2 audiodisky (19 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka 

-- fantasy romány  

Přepracovaná verze prvních dvou autorových románů, 

které vydal ještě pod vlastním jménem Leoš Kyša. Vesmír, 

ve kterém mír mezi křesťanskými a muslimskými 

planetami je křehký jako srdce nezletilé alcorské 

prostitutky. Spuštění obrovské meziplanetární lodi 

Mohamed je na spadnutí. Náboženskou policii čeká plno 

práce.  

 

Mackin, Jeanne     ZK 6784/1-2 

Poslední rivalka Coco Chanel : román o Else 

Schiaparelli a Coco Chanel  
2 audiodisky (13 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- biografické romány  

Biografický román je zasazen do Paříže roku 1938 a 

zachycuje legendární rivalitu dvou proslulých módních 

návrhářek - Coco Chanel a Elsy Schiaparelli.  

  

 

 

Mawer, Simon    ZK 6785  



Mendelův trpaslík  
1 audiodisk (12 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

anglické romány  

Kniha vypráví příběh vědce Benedicta Lamberta, který 

zasvětil svůj život studiu genetické poruchy, jež těžce 

poznamenala i jeho samotného. Paralelu k příběhu vědce 

vytváří v románu životní osud jeho vzdáleného příbuzného, 

slavného genetika Johanna Gregora Mendela.  

 

Meyrink, Gustav    ZK 6786  

Bílý dominikán  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička – 

německy psané romány 

Okultní román o předurčení lidského života a vítězství 

nesmrtelné duše nad tělem určeným k zániku.  

  

Sapienza, Goliarda    ZK 6787/1-2 

Umění radosti  
2 audiodisky (25 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Dana Černá, 

Saša Rašilov – italské romány 

Románová freska italské spisovatelky, původním 

povoláním divadelní a filmové herečky, mapuje na příběhu 

emancipované a nezkrotné ženy bouřlivé události dějin 

Apeninského poloostrova od počátku dvacátého století až 

do sedmdesátých let.  

 

Viewegh, Michal    ZK 6788 

Dula  
1 audiodisk (4 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška, Barbora Kodetová, Jiří Ployhar, 

Sabina Laurinová, Jitka Ježková, Pavla Charvátová – české 

romány 



Postava duly se objevila už v autorových předchozích 

románech. Tentokrát se stará o stárnoucího a osamělého 

spisovatele, s nímž se vypraví na exotické Maledivy. Knihu 

provází typický sarkastický humor.  

 

Clarke, Susanna     ZK 6789  

Piranesi   
1 audiodisk (7 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl -- 

fantasy romány  

Fantasy román ze snové reality. Piranesi obývá velmi 

zvláštní dům, labyrint plný podivností, ale on se v něm 

vyzná. Časem se v domě objeví kdosi neznámý - přítel či 

vetřelec? Giovanni Battista Piranesi byl italský malíř 18. 

století, který proslul cyklem čtrnácti leptů Smyšlené 

představy žaláře.  

  

Delaflotte Mehdevi, Anne  ZK 6790  

Divadlo světla : román z barokní Prahy  
1 audiodisk (9 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

historické romány  

Historický román z barokní Prahy je pohledem na rozmach 

barokního divadla, jež se rozvíjí na pozadí vzrušujících 

událostí v neklidném čase 18. století - století válek, 

nemocí, lásek a radosti.  

  

 


