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Simmons, Michael      ZK 5861  

Nesmělý prezident  

1 audiodisk (11 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Igor Smržík -- 

biografie  

Životopis Václava Havla, který napsal přední anglický 

novinář.  

 

 

Simonov, Konstantin Michajlovič   ZK 5862 

Historie mladého muže  

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

autobiografické příběhy  

Soubor črt z front 2. světové války.  

  

 

Singer, Isaac Bashevis     ZK 5863 

Stará láska a jiné povídky  

1 audiodisk (22 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

autobiografické povídky  

Autorovy povídky o proměnách židovské mentality jsou 

svázány s jeho chlapeckými zážitky v Polsku, s literárními 

počátky ve Varšavě a příběhy z USA.  

  

 



Singer, Isaac Bashevis     ZK 5864  

Šoša  

1 audiodisk (10 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jiří Plachý -- 

americké romány  

Psychologicky laděný příběh židovského intelektuála, který 

v předválečné Varšavě hledá smysl své existence ve vztahu 

k prosté družce z dětství.  

  

 

Sinkkonen, Lassi     ZK 5865  

Solvejžina píseň  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – 

finské romány 

Román je příběhem zanedbávaného děvčátka, 

vyrůstajícího v rozháraných rodinných poměrech uprostřed 

periferní spodiny.  

  

 

Skácel, Jan      ZK 5866  

Jedenáctý bílý kůň  

1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička 

-- české fejetony  

Soubor prozaických miniatur, kurzivek, sloupků, črt a 

fejetonů, které byly odvysílány brněnským rozhlasem a 

otiskovány v časopise "Host do domu".  

  

 

 



Skopová, Kamila     ZK 5867  

Rok na vsi, aneb, Kalendářové vyprávění Dorotky a 

Jakuba z 19. století : pranostiky, recepty, návody, 

lidová slovesnost  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – kuchařské recepty 

Autorka stylizuje knihu do podoby starobylých kalendářů, 

které bývaly oblíbenou četbou ve venkovských 

domácnostech.  

  

 

Baar, Jindřich Šimon     ZK 5868/1-2  

Jan Cimbura : jihočeská idyla  

2 audiodisky (19 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

české romány  

Vesnický román z Písecka v první polovině 19. století. 

Titulní postavou knihy je pracovitý a svědomitý čeledín, 

později samostatný hospodář.  

 

Barnes, Julian     ZK 5869  

Jediný příběh  

1 audiodisk (9 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- milostné romány  

Raději byste milovali víc, a tím víc trpěli, nebo milovali míň 

a o to míň trpěli". Příběh neobvyklého vztahu mladého 

studenta a stárnoucí ženy je milostným románem na 

pozadí britské společnosti 60. let, včetně jejích 

zakořeněných klišé a prudérnosti.  



Flanagan, John     ZK 5870  

Hraničářův učeň. Knihá pátá, Výkupné za Eraka  

1 audiodisk (12 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pátá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Skandijský oberjarl Erak při nájezdu na 

pobřeží Aridy padne do zajetí. Will, Halt a Evanlyn vyplují se 

Svengalem do Aridy, aby přivezli za Eraka výkupné.  

  

 

Flanagan, John     ZK 5871  

Hraničářův učeň. Kniha šestá, Čaroděj na severu  

1 audiodisk (9 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Šestá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Will byl jmenován hraničářem a získal svoje 

první samostatné místo ve službách království.  

  

 

Flanagan, John     ZK 5872  

Hraničářův učeň. Kniha sedmá, Obléhání Macindawu  

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Sedmá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Rozpad severního léna dělá Willovi těžkou 

hlavu.  

  

 



Flanagan, John     ZK 5873  

Hraničářův učeň. Kniha osmá, Králové Clonmelu  

1 audiodisk (12 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Osmá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Will se s Haltem a Horácem snaží znovu 

nastolit pořádek v ohroženém Clonmelu.  

  

 

Gogol‘, Nikolaj Vasil‘jevič    ZK 5874  

Mrtvé duše  

1 audiodisk (14 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- ruské romány  

Hořce satirický příběh, v němž autor odhaluje pravdivý 

obraz ruského venkova na počátku 19. století.  

  

 

Nadýchané      ZK 5875 

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti  

1 audiodisk (2 hod., 34 min.) MP3 -- Nahrávka vznikla jako 

originální projekt na podporu dětí nemocných cystickou 

fibrózou ve spolupráci Klubu nemocných cystickou 

fibrózou, z.s. a agentury Saatchi a Saatchi. -- Obsahuje: O 

slané mašince / Jiří Strach -- Dobrodružství Ivánka Vánka / 

Bogdan Trojak -- Babička a dědeček / Arnošt Goldflam -- O 

nenažraném bagrovi / Petr Stančík -- Dechovka ze Slanýho 

/ Milada Rezková -- Dva foukálisti / Klára Trojanová -- Bílá 

tma / Petra Soukupová. -- Čtou Arnošt Golflam a herci 

Dejvického divadla. -- zvukové záznamy pro děti a mládež 



Hlavinková, Lucie     ZK 5876  

Kdo šije u Podolské?  

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – české romány 

Vyhlášený salon Hany Podolské, který býval spojován s 

elegancí a luxusem, prožívá po znárodnění fatální změny. 

Na osudech lidí spojených se salonem můžeme sledovat 

dobu, kdy modely z Paříže vystřídaly rudé šátky a vykasané 

rukávy údernic.  

  

 

Jachina, Guzel‘ Šamilevna   ZK 5877/1-2  

Zulejka otevírá oči  

2 audiodisky (18 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

ruské romány  

Strhující román, napsaný ve stylu klasických ruských 

románů, vypráví o přežití a nalézání smyslu života v 

nesmyslné, nelidské a kruté době, v Sovětském svazu 

třicátých let 20. století. Román se stal v Rusku literární 

událostí.  

  

 

Jirásek, Alois      ZK 5878  

Skaláci  

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -

- historické romány  

Historický román, jehož dějovým jádrem je selské povstání 

na Náchodsku roku 1775.  

  



Kmenta, Jaroslav     ZK 5879  

Rudý Zeman  

1 audiodisk (15 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- 

literatura faktu  

Investigativní portrét prezidenta Miloše Zemana důkladně 

rozebírá komu a proč se mstí a vykresluje politickou 

atmosféru doby, v níž žijeme. Kniha volně navazuje na 

knihu "Boss Babiš".  

  

 

 

Kotleta, František (fiktivní postava)  ZK 5880  

Bratrstvo krve. 2, Fakt hustej nářez  

1 audiodisk (7 hod., 35 min.) MP3 - Čte Richard Fiala – 

fantasy romány 

Druhý díl akční upírské splatterpunkové fantasy.  

  

 

 

 

 

Kotleta, František (fiktivní postava)  ZK 5881  

Bratrstvo krve. 3, Mega hustej nářez  

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Richard Fiala – 

fantasy romány 

Třetí díl splatterpunkové série přináší rozhodující boj mezi 

upíry a mimozemšťany.  

  



Martin, George R. R.    ZK 5882/1-3  

Oheň a krev : historie targaryenských králů v 

Západozemí. Svazek první, Od Aegona I (Dobyvatele) 

po regentství Aegona III (Dračí zhouby)  

3 audiodisky (33 hod., 33 min.) MP3 -- Čte František 

Dočkal – fantasy romány 

Oheň a krev, úvodní svazek dvoudílných dějin rodu 

Targaryenů, líčí příběh co předcházel událostem ve Hře o 

trůny. Kronika Ohně a krve začíná u legendárního Aegona 

Dobyvatele, stvořitele Železného trůnu.  

  

 

Rada, Vlastimil      ZK 5883  

Nové pověsti české, aneb, Dobrodružství šesti 

trampů epopej z válek trampsko-paďourských : 

druhý díl Bohatýrské trilogie  

1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

parodie  

Humorná epopej o válce trampů s paďoury je plná 

absurdně bláznivých situací i propracované slovní komiky.  

  

 

Rooney, Sally      ZK 5884  

Rozhovory s přáteli  

1 audiodisk (10 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

romány pro ženy  

Strhující román nabízí příběh jednadvacetileté dublinské 

studentky Frances a jejich přátel. Knihu lze číst jako 



romantickou komedii, plnou milostných románků i 

intelektuálních debat, a zároveň jako silný feministický 

příběh o životě a myšlení současných mladých žen.  

  

 

Růžičková, Zuzana     ZK 5885/1-2  

Sto zázraků : z koncentračních táborů na 

mezinárodní koncertní pódia  

2 audiodisky (16 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – autobiografické vzpomínky 

Beletristické zpracování vzpomínek světoznámé 

cembalistky a pedagožky vychází z četných rozhovorů, v 

nichž Zuzana Růžičková podala svědectví o koncentračních 

táborech, životě hudebníků za železnou oponou a lidských 

a uměleckých zázracích svého nevšedního života.  

  

 

Norton, Mary      ZK 5886  

Pidilidi  

1 audiodisk (4 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Růžena 

Merunková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádkový příběh o světě Pidilidí, malých tvorečků žijících 

ve skrýších starých domů.  

  

 

 

 

 



Smith, Wilbur A.      ZK 5887/1-2  

Na Leopardí skále : život jako z románu  

2 audiodisky (13 hod., 5 min.) MP3 -- Čte  Jan Hyhlík -- 

autobiografické romány  

Autobiografické vzpomínky oblíbeného autora 

dobrodružných románů, jehož pestrý život je inspirací 

mnoha jeho knih.  

  

 

Vondrák, Jiří       ZK 5888  

Pohádky o Kometě  

1 audiodisk (2 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Miroslav Donutil -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

HC Kometa Brno přichází s dárkem pro své fanoušky. 

Nejen ty nejmenší si mohou poslechnout třináct poutavých 

příběhů, které inspirují, ale také poukazují na důležité 

lidské vlastnosti - smysl pro fair play, kamarádství nebo 

vztah k přírodě a životnímu prostředí.  

  

 

Wilder, Thornton      ZK 5889  

Most Svatého Ludvíka krále  

1 audiodisk (4 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta – 

historické romány 

Na osudech pěti lidí, kteří nalezli smrt v troskách zříceného 

mostu nedaleko  peruánského hlavního města Limy, 

pokládá autor otázku, co určuje běh lidských osudů a co je 

vrcholným naplněním života.  

  



Wohlleben, Peter       ZK 5890  

Moudrost lesa  

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

populárně-naučné publikace  

Procházka lesem s nejproslulejším německým hajným 

nám ukazuje, že křehký ekosystém lesa, v němž spolu 

rostliny komunikují a navzájem si pomáhají, můžeme 

chránit i my.  

  

 

Wohlleben, Peter      ZK 5891  

Slyšíš, jak mluví stromy? : co všechno můžeš objevit 

v lese  

1 audiodisk (3 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Autor ve své knize odpovídá dětem na neobvyklé, 

originální a často zábavné otázky, např. "mají stromy svůj 

vlastní jazyk, musí děti stromů chodit do školy a proč se 

lesní zvířata bojí lidí".  

  

 

Adventní       ZK 5892 

Adventní kalendář  

1 audiodisk (1 hod., 48 min.) MP3 -- Obsahuje: Tání 

vánoční / Radek Malý -- Vzpomínky na padlé kamarády / 

František Fajtl -- Tři vůně dětství / Jiří Pilka -- Z 

prosincového deníku / Petr Hruška -- Pražský Mikuláš / 

Eduard Bass -- Ano, Virginie, Santa Claus existuje / Václav 



Z. Knina alias Zdeněk Kalvach -- Báseň / Ivan Martin Jirous 

-- Pozvánka pro opuštěné dítě / Ivana Myšková -- Vánoční 

tramvaj / Markéta Pilátová -- Temné vody / Jonáš Zbořil -- 

Šťastné Vánoce / Tereza Boučková -- Za dveřmi / Martina 

Špinková -- Lucie / Božena Němcová -- V krabici / Irena 

Dousková -- Doma / Bohuslav Reynek -- První pastorální / 

Antonín Bajaja -- Kapr načerno / Blanka Čechová -- Zde ve 

Svatostánku je náš Spasitel / Miloš Doležal -- Přání k 

Vánocům a k Novému roku (23. prosince 1942) / Jan 

Masaryk -- Vánoční oratorium / Jonáš Hájek -- Vánoční 

recepty / Olga Černá -- Vánoční / Marka Míková -- Kapr na 

černo, na jiný způsob / Magdalena Dobromila Rettigová -- 

Svatá noc / Karel Čape. -- Čtou Taťjana Medvecká, Jan 

Vlasák, Martha Issová, Martin Myšička. -- české prózy  

Dvacet čtyři adventních příběhů, které krok za krokem 

ušlapávají cestu k nejkrásnějším svátkům v roce.  

  

 

Di Pietrantonio, Donatella    ZK 5893  

Navrátilka  

1 audiodisk (6 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

psychologické romány  

Bravurně napsaný román oceňované italské autorky 

vypráví příběh třináctileté dívky, která se musí vrátit do své 

původní biologické rodiny a sžít se s odlišnou sociální 

realitou.  

  

 

 



 

Dostálová, Zuzana     ZK 5894/1-2  

Hodinky od Ašera  

2 audiodisky (13 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – české romány 

Věrohodně napsaný román o současné generaci třicátníků, 

jejich starostech, pocitu osamění, nadějích a láskách.  

  

 

 

Ende, Michael       ZK 5895  

Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- 

dobrodružné romány  

Pohádkově dobrodružný příběh o nebojácném chlapci, 

který se stal panošem rytíře Rodriga Raubíře, aby unikl 

svému osudu.  

  

 

 

Flanagan, John       ZK 5896  

Bratrstvo. Kniha třetí, Lovci  

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Třetí díl fantasy ságy, ve kterém Hal a jeho bratrstvo 

Volavek pronásledují piráta Zavaka, hnaní touhou získat 

zpět andomal, posvátný kámen Skandijců.  

  



Gawliczková, Dominika     ZK 5897  

Dominika na cestě Jižní Amerikou  

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Anita Krausová -- 

cestopisy  

Cestopisné vyprávění mladé, metr a půl vysoké Dominiky, 

která se sama vydává na malé motorce napříč Jižní 

Amerikou.  

  

 

 

Harris, Thomas      ZK 5898  

Cari Mora  

1 audiodisk (6 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Pavel Nečas -- 

thrillery  

Tvůrce slavného psychopatického zabijáka dr. Hanibala 

Lectera tentokrát přichází s thrillerem, jehož hrdinkou je 

mladá kolumbijská uprchlice Cari Mora.  

  

 

Hawking, Lucy      ZK 5899  

Jirka a neprolomitelná šifra  

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nové vesmírné dobrodružství Jirky a jeho nejlepší 

kamarádky Aničky, při kterém se musejí vydat do 

vzdálenějších koutů vesmíru než kdy předtím. Kniha 

obsahuje nejnovější vědecké poznatky.  

  



Heryán, Ladislav       ZK 5900  

Sami na této zemi? : o Boží přítomnosti mezi námi  

1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Ladislav Heryán -- 

autobiografické příběhy  

Známý salesiánský kněz a pedagog ve své nové knize vede 

každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží 

přítomnost obklopuje.  

 

 

 


