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Labudová, Ema      ZK 6311  

Tapetář  

1 audiodisk (5 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jan Cina – české 

novely 

Emotivní výpověď mladého muže odehrávající se v severní 

Anglii v 50. letech 20. století.  

  

Mayne, Andrew      ZK 6312  

Temný vzorec  

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen – 

thrillery (romány) 

Doktor Theo Cray řeší nové sériové úmrtí. Aby zachránil 

nevinné životy i sám sebe, sleduje každé nové vodítko v 

případu vyšinuté zdravotní sestry, protože pomalu ztrácí 

kontakt s realitou.  

  

Taylor, Patrick     ZK 6313/1-2  

Doktore, teď to chce klid!  

2 audiodisky (16 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

irské romány  

Hledáte-li humor, přátelství a životní moudrost v tradici 

slavného Jamese Herriota, otevřeli jste přesně tu pravou 

knihu. Další příhody mladého vesnického lékaře z Irska.  

  

 



Tudor, C. J       ZK 6314 

Ti druzí  

1 audiodisk (10 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

thrillery (romány)  

Mrazivý psychothriller ve kterém už tři roky marně hledá 

otec svoji unesenou pětiletou dceru. Někdo ví, co se stalo, 

ale kdo zná pravdu, tomu jde o život. Ti druzí, se nezastaví 

před ničím.  

 

Březinová, Ivona      ZK 6315  

Chvilka pro pohádku  

1 audiodisk (2 hod., 37 min.) MP3 -- Obsahuje: Červená 

karkulka -- Vlk a sedm kůzlátek -- Sněhurka a sedm 

trpaslíků -- Hrnečku, vař! -- Budulínek -- Popelka -- O 

kohoutkovi a slepičce -- Koblížek -- O veliké řepě -- Šípková 

růženka -- O Smolíčkovi -- Perníková chaloupka. -- Čte 

Michaela Doležalová. – zvukové záznamy pro děti a 

mládež 

Dvanáct nejznámějších pohádek pro nejmenší děti.  

  

Dočkalová, Bára      ZK 6316  

Tajemství Oblázkové hory  

1 audiodisk (9 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – fantasy romány 

Dobrodružný román s prvky fantasy o statečnosti, které je 

potřeba k tomu, abychom začali důvěřovat ostatním i sami 

sobě.  

  

 



Frankl, Viktor Emil    ZK 6317  

Utrpení z nesmyslnosti života : psychoterapie pro 

dnešní dobu  

1 audiodisk (4 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Tomáš Křižánek -- 

přednášky  

Kniha obsahuje přednášky V. E. Frankla, v nichž se jako 

červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. 

Klíčovým prožitkem bylo pro Frankla věznění v 

koncentračním táboře během II. světové války.  

  

Hora-Hořejš, Petr    ZK 6318/1-2 

Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl, 1. světová 

válka 1914-1918, osobnost T.G. Masaryka, zrod 

samostatné ČSR  

2 audiodisky (15 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

populárně-naučné publikace  

Čtrnáctý díl Toulek líčí bolestná dramata 1. světové války 

1914-1918, hlubší pozornost věnuje osobnosti Tomáše G. 

Masaryka a jeho historické roli u vzniku samostatné ČSR v 

roce 1918.  

  

Neumann, Alfred    ZK 6319 

Ďábel  

1 audiodisk (15 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

historické romány  

Historický román z Francie druhé poloviny 15. století za 

vlády Ludvíka XI. - člověka vzpurných vlastností, 

nedůvěřivého a obklopujícího se tajnými rádci, z nichž 



Oliver Necker, řečený "Ďábel", se postupně stává jeho 

druhým "já".  

  

Poe, Edgar Allan     ZK 6320  

Zlatý skarabeus  

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

detektivní povídky  

Výbor nejlepších autorových povídek detektivního žánru, 

vědeckofantastického a literatury moderního horroru.  

  

Poledňáková, Marie    ZK 6321  

Jak vytrhnout velrybě stoličku  

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

Postlerová -- české příběhy  

Příběh malého chlapce, který si "obstarává" chybějícího 

tatínka.  

  

Thoma, Helga     ZK 6322  

Metresy francouzských králů  

1 audiodisk (11 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – biografie 

Portréty milenek - Diana de Poitiers, Gabriella d´Estrées, 

Henrietta d´ Entragues, madame de Montespan, madame 

de Maintenon, madame de Pompadour, madame du Barry 

- francouzských panovníků na pozadí vysoké politiky a 

dvorských intrik.  

  

 

 



Ulickaja, Ljudmila Jevgen‘jevna  ZK 6323/1-2  

Zelený stan  

2 audiodisky (24 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká – 

ruské romány 

V roce Stalinovy smrti začínají a s koncem SSSR se 

završují osudy hrdinů, kteří v prostředí sovětské 

každodennosti vyrůstali, formovali své charaktery a 

prožívali svá přátelství i lásky "na straně svobody" - i díky 

svobodné literatuře.  

  

Alexander, V. S      ZK 6324/1-2 

Ochutnávačka  

2 audiodisky (13 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

válečné romány  

Od dívek jako je Magda Ritterová se očekává poslušnost a 

loajalita vůči třetí říši, Magda se dokonce stane 

ochutnávačkou jídla určeného pro samotného vůdce. 

Román zkoumá na jejím příběhu morální dilemata 

německých žen v době druhé světové války.  

  

Askwith, Richard     ZK 6325 

Nezlomná : hraběnka, která se postavila nacistům 

ve Velké pardubické   

1 audiodisk (12 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Lenka Andelová -

- biografie  

Život statečné Laty Brandisové, která jako jediná žena 

vyhrála Velkou pardubickou a na kterou Češi nespravedlivě 

zapomněli. Narodila se do privilegované rodiny, přesto 

prožila dlouhá desetiletí v bídě.  



Pohádkové       ZK 6326 

Pohádkové poslouchání  

1 audiodisk (2 hod., 49 min.) MP3 -- Obsahuje: Pohádka o 

bídě jednooké / K.J. Erben -- O tom, co se dvěma mladým 

žábám přihodilo na výletě / J. Karafiát -- O Slunečníku, 

Měsíčníku a Větrníku / B. Němcová -- Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký / K.J. Erben -- Zkrocený vodník / B.M. Kulda -- 

O třech zakletých psech / B. Němcová -- Tři zlaté vlasy 

děda Vševěda /  K.J. Erben. -- Čte Petr Kostka – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Pohádky krátké i dlouhé, veselé i vážné.  

  

Soukromá      ZK 6327 

Soukromá tajemství  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Pohádky /  

Alena Mornštajnová -- Prokletí rodu Grussů / Petr Šabach -- 

Milada / Aňa Geislerová -- Samochlapskej večer / Jaroslav 

Rudiš -- Umaúúú /  Petra Dvořáková -- Telefon /  Marek 

Epstein -- Jak jsem hledal bránu / Bianca Bellová --  Co by 

děti neměly vědět / Pavla Koucká. -- Čtou Martina 

Hudečková, Jitka Ježková, Jan Maxián, Martin Preiss -- 

české povídky  

Antologie povídek současných českých autorů, kde jsou 

jednotícím tématem tajemství - v různém smyslu, různého 

typu a různých rolí, které hrají v životech protagonistů.  

  

Nesbø, Jo       ZK 6328/1-2  

Spasitel  

2 audiodisky (18 hod.) MP3 -- Čte David Matásek – 



detektivní romány 

Šestá kniha série případů Harryho Holea se odehrává v 

roce 2003 v Oslu během adventu.  

  

Steel, Danielle     ZK 6329  

V hlavní roli  

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

americké romány  

Román oblíbené americké spisovatelky přibližuje na 

pozadí příběhu Kait Whittierové, úspěšné autorky rubriky 

oblíbeného časopisu, složité okolnosti provázející vznik 

úspěšného televizního seriálu.  

  

Trnková, Růžena     ZK 6330 

Můj syn  

1 audiodisk (6 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

biografie  

Kniha vzpomínek matky národního umělce Jiřího Trnky 

zaznamenává události podle ústního podání i z vlastní 

autorčiny zkušenosti od roku 1866 do let po druhé světové 

válce. Doplněna úryvky z korespondence a 

rodinnýmifotografiemi ireprodukcemi Trnkova díla.  

  

Wilde, Oscar     ZK 6331  

Lordi  

1 audiodisk (1 hod., 58 min.) MP3 -- Účinkují Martin 

Hofmann, Filip Rajmont, Peter Sergej Butko, Vladimír 

Polívka – divadelní hry 

Pikantní salonní komedie o třech lordech, kteří mezi sebou 



v utajení hrají hru - rozdělují si dámy ze svého okolí a za 

sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a 

černé body.  

  

Knight, Eric       ZK 6332  

Lassie se vrací  

1 audiodisk (7 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Norbert Lichý -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh statečného psa a jeho dlouhé cesty domů.  

  

Sobota, Luděk      ZK 6333  

Holé a trapné dýchání  

1 audiodisk (4 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Luděk Sobota -- 

autobiografické vzpomínky  

Populárního herec a komik vypráví momentky z mozaiky 

svého života. Chronologie vzpomínek je iniciovaná 

setkáním s holotropním dýcháním.  

 

Sýkora, Michal      ZK 6334  

Ještě není konec  

1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Norbert Lichý – 

detektivní romány 

Detektivní román se svéráznou komisařku Výrovou, která 

řeší vraždu dítěte, spáchanou před více než dvaceti lety.  

  

Wingate, Lisa     ZK 6335/1-2 

Než jsme byly tvoje  

2 audiodisky (15 hod.) MP3 -- Čte Dana Černá – historické 



romány 

Historický román, inspirovaný skutečnými událostmi, 

odhaluje jeden z největších amerických skandálů 20. 

století - organizovaný prodej dětí z chudých rodin bohatým 

náhradním rodičům po celé zemi.  

  

Škutina, Vladimír    ZK 6336  

Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!  

1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

rozhovory  

Vzpomínky na poslední televizní seriál, který autor natočil 

s Janem Werichem na sklonku 60. let 20. století.  

  

Škvorecký, Josef      ZK 6337  

Hříchy pro pátera Knoxe : detektivní divertimento  

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

detektivní povídky 

Deset detektivních povídek, jejichž vtip spočívá v 

důsledném porušování pravidel klasické anglické 

detektivky.  

  

Škvorecký, Josef      ZK 6338  

Legenda Emöke  

1 audiodisk (2 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

české novely  

Milostný příběh, ve kterém se vypráví, jak byla promarněna 

příležitost k veliké lásce, k opravdovému, čistému citu.  

  

 



Škvorecký, Josef      ZK 6339  

Scherzo capriccioso  

1 audiodisk (17 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

historické romány  

Román o Dvořákově americké cestě je mozaikou 

stylizovaných a fiktivních vzpomínek členů jeho rodiny, 

žáků, přátel a pamětníků.  

  

Škvorecký, Josef     ZK 6340/1-2  

Příběh inženýra lidských duší : entrtejnment na stará 

témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, 

fízlech, lásce a smrti  

2 audiodisky (26 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Vladimír Fišer -- 

české romány  

Další příběhy Danyho Smiřického, který se po emigraci v 

roce 1968 stal profesorem literatury na univerzitě v 

Kanadě.  

  

Škvorecký, Josef      ZK 6341  

Zbabělci  

1 audiodisk (16 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- 

historické romány  

Román o životě určité poměrně ostře vyhraněné generaci, 

která za okupace prodělala zvláštní vývoj.  

  

Šmíd, Zdeněk     ZK 6342  

Cejch  

1 audiodisk (12 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 



historické romány 

Široce koncipovaná sága je obrazem českého pohraničí od 

15. století až po současnost a autor v ní soustřeďuje 

pozornost na příslušníky rodiny německých přistěhovalců, 

kteří přišli do Krušných hor v 15. století.  

  

Šolc, Václav       ZK 6343  

Tíwanaku - klenot And  

1 audiodisk (6 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Martin Velda – 

populárně-naučné publikace 

Na základě šestiměsíčního studijního pobytu u Indiánů 

Aymarů na břehu bolívijského jezera Titicaca, kde se 

rozkládají gigantické ruiny města Tíwanaku, se autor 

pokusil objasnit záhady kolem původu i zániku této 

obdivuhodné památky předkolumbovské kultury.  

  

Šolleová, Marie      ZK 6344  

Jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem  

1 audiodisk (1 hod., 7 min.) MP3 -- Obsahuje: Do světa --  

Na pouti --  Rozbité sluníčko -- Ztracený Ťuk --  Hledání 

domečku -- Návštěva u sluníčka. -- Čte Vlastimil Brodský -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky.  

  

Špálová, Sonja      ZK 6345/1-2  

Il divino Boemo : božský Čech Josef Mysliveček  

2 audiodisky (19 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

historické romány  

Román sleduje pohnuté životní osudy slavného českého 



hudebního skladatele 18. století - Josefa Myslivečka.  

 

Šrámková, Jana      ZK 6346  

Putování žabáka Filemona  

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádkové putování plyšového žabáka Filemona za 

poznáním, že domov je tam, kde nás má někdo rád.  

  

Šrut, Pavel       ZK 6347 

Kočičí král : na motivy anglických, irských, skotských 

a velšských pohádek  

1 audiodisk (10 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Na motivy anglických, irských, skotských a velšských 

pohádek vypravuje Pavel Šrut. Přes šedesát pohádek, 

jejichž námětem jsou zvířata, hloupí lidé a kouzelné jevy.  

 

Šrut, Pavel      ZK 6348  

Lichožrouti  

1 audiodisk (5 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběhy drobných tvorečků, kteří žijí v každé domácnosti a 

živí se ponožkami. Snědí vždy jen jednu z páru a dělají z 

nich tak licháče.  

  

 

 



Šrut, Pavel      ZK 6349 

Lichožrouti se vracejí  

1 audiodisk (5 hod.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nová dobrodružství malého lichožrouta Hihlíka, tentokrát z 

daleké Afriky.  

  

Štemler, Il'ja Petrovič   ZK 6350  

Taxislužba   

1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- ruské romány  

Román z prostředí taxislužby předvádí plejádu postav a 

jejich osudů.  

  

Boučková, Tereza    ZK 6351  

Bhútán, má láska  

1 audiodisk (6 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

-- cestopisy  

Česká spisovatelka a publicistka popisuje své zážitky z 

cykloturistické cesty po Bhútánu, na kterou se koncem 

roku 2019 se sedmi přáteli vydala.  

  

Janišová, Tereza      ZK 6352 

Lvářka  

1 audiodisk (8 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová 

-- fantasy romány  

Román z prostředí současné a rudolfínské doby, ve kterém 

se setkáváme s architektem Josefem a bylinkářkou 

Vavřinkou. Příběh představuje střípky tajemných pražských 



legend i některé známé postavy našich dějin, které jsou 

zobrazeny v méně známém světle.  

  

Obama, Michelle    ZK 6353/1-2  

Můj příběh  

2 audiodisky (18 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Stivínová 

Zuzana – autobiografie 

Bývalá první dáma USA, manželka prvního afroamerického 

prezidenta Baracka Obamy, vzpomíná na dětství v 

Chicagu, studium na prestižních univerzitách, právnickou 

kariéru a především na rodinný i pracovní život po boku 

budoucího prezidenta.  

  

Štorch, Eduard      ZK 6354  

Osada Havranů  

1 audiodisk (4 hod., 13 min.) MP3 -- Čte  Igor Smržík -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný román z mladší doby kamenné, líčí život 

obyvatel jedné pravěké osady na našem území.  

  

Štorkán, Karel      ZK 6355 

Kat Jan Mydlář : ve službách císařů  

1 audiodisk (18 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

historické romány 

Román o životě Jana Mydláře, proslulého pražského kata, 

žijícího na počátku 17. století.  

 

 

 



Šubert, František H.     ZK 6356  

Tábor v měsíčním údolí   

1 audiodisk (3 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný román. Hlavní hrdinové chlapci Jindra, Mirek 

a Lojzík se při bouři, kterou zažijí při táborové hře v přírodě 

ukryjí v troskách staré katovny a dobrodružství může začít!.  

  

Šulc, Jiří       ZK 6357/1-2  

Dva proti Říši  

2 audiodisky (18 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

válečné romány  

Historický román na základě dostupných dokumentů 

popisuje atentát na nacistického říšského protektora 

Reinharda Heydricha v květnu 1942.  

  

Šustr, Vladimír      ZK 6358 

Dobrodružství malého Indiána  

1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Vyprávění desetiletého indiánského chlapce o příhodách, 

které prožil se svým přítelem, Čechoslovákem Largem v 

pralese.  

  

Švandrlík, Miloslav    ZK 6359 

Kopyto, Mňouk a mimozemšťané  

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Další humorný a napínavý příběh dvou spolužáků, 



tentokrát se zelenými mimozemšťany a pytláky na 

rybníku.  

  

Švandrlík, Miloslav     ZK 6360  

Kopyto, Mňouk a Ohnivý myslivec  

1 audiodisk (3 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Magda Hrnčířová -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Humorný příběh s prvky fantasy o snaze dvou chlapců o 

odstranění herních automatů a varování před zastavárnou.  

  

 

 


