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Listopad 2022 

 

King, Stephen      ZK 6881  

Později  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka – 

detektivní romány 

Krimiromán s fantaskním motivem.  

  

Kopecká, Martina Viktorie    ZK 6882 

Deník farářky  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Martina Viktorie 

Kopecká, Tereza Kostková, Marek Polanecký – deníky 

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka 

Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Jak vypadá život 

moderní farářky Církve československé husitské se dozvíte 

v jejích zápiscích, které se odvíjejí v rytmu církevního roku.  

  

Kosmač, Ciril       ZK 6883  

Jarní den  
1 audiodisk (9 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

slovinské romány 

Román slovinského prozaika starší generace vypráví o 

svém návratu do rodné chalupy po 2. světové válce.  

  

Kratochvíl, Radim      ZK 6884 

Ecce homo Forman : Miloš Forman pohledem 

blízkých kolegů a přátel  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Václav Kopta, Petr 

Brukner, Michael Douglas – vzpomínky 

Kniha přináší možnost seznámit se se slavným režisérem 

očima lidí, kteří měli to štěstí s ním spolupracovat, anebo s 

ním nějaký čas pobýt napříč dekádami celého jeho života.  
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La Mure, Pierre      ZK 6885/1-2 

Moulin Rouge  
2 audiodisky (17 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana Mašková -

- biografické romány  

Životopisný román o jednom z nejslavnějších 

francouzských malířů epochy imperialismu Henri Toulouse-

Lautrecovi.  

  

Landsman, Dominik      ZK 6886  

Karanténa s moderním fotrem  
1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 

humoristické příběhy 

Jak to vypadá, když otec se dvěma malými dětmi zůstane 

zavřený na několik měsíců doma, protože venku je 

vyhlášen stav nouze a lockdown?  

  

Pavić, Milorad       ZK 6887 

Vnitřní strana větru, aneb, Román o Heře a 

Leandrovi  
1 audiodisk (4 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová, 

Josef Prokop – filozofické romány 

Alegorický román, v němž autor prostřednictvím dvou 

hrdinů, Hery a Leandra, vypráví příběh o umírání i 

nacházení, ale především o vnímání času našeho bytí a 

prožívání.  

  

Prochas‘ko, Taras     ZK 6888/1-2 

Jetotak  
2 audiodisky (18 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

antologie 

Výběr prózy současného ukrajinského spisovatele 

obsahuje povídky, eseje i román.  
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Regan, Lisa (Lisa L.)     ZK 6889/1-2 

Matčin hrob : Josie Quinnová musí vykopat hluboko 

pohřbená tajemství  
2 audiodisky (10 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Vanda 

Hybnerová – detektivní romány 

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová 

pátrá po pachateli vraždy mladé ženy, která se stala už 

před třiceti lety.  

 

Simenon, Georges      ZK 6890 

Můj přítel Maigret  
1 audiodisk (6 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

detektivní romány 

Další detektivní román v němž komisař Maigret řeší 

záhadnou vraždu pařížského barmana.  

  

Summers, Anthony      ZK 6891  

Bohyně Marilyn Monroe : tajné životy Marilyn Monroe  
1 audiodisk (5 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

biografie  

Marilyn Monroe - jedna z nejslavnějších filmových hvězd 

50. let 20. století, sex-symbol a idol mužů. Ve skutečnosti 

rozháraná bytost s duší malého děvčátka, která zoufale 

toužila po dětech a troše hereckého uznání.  

 

Štráfeldová, Milena     ZK 6892/1-2  

To je on! : o té, co si říkala Toyen  
2 audiodisky (14 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

biografické romány  

Románově zpracovaný život slavné české surrealistické 

malířky Toyen, která v roce 1947 odešla do pařížského 
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exilu, kde žila až do své smrti.  

  

Šukšin, Vasilij Makarovič     ZK 6893 

Charaktery a lásky  
1 audiodisk (12 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech – 

ruské povídky 

Ve svých povídkách obrací autor pozornost k drobným a 

nenápadným lidem, v nichž se pravdivě a neotřele odráží 

život v Rusku.  

 

Táborská, Dita       ZK 6894 

Černé jazyky  
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský, 

Jana Stryková, Petr Stach – české romány 

Příběh o hledání pravdy a vlastního místa v dějinách, 

odehrávajícíc se na Tchaj-wanu.  

  

Barbusse, Henri       ZK 6895 

Oheň  
1 audiodisk (11 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -

- válečné romány  

Román z první světové války, v němž autor zpracovává své 

zážitky z fronty v severní Francii.  

  

Gardner, Jan       ZK 6896 

Debutantka  
1 audiodisk (11 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

detektivní romány  

Atmosféra první republiky ožívá v detektivním příběhu 

vášně, osudové lásky, velkých snů a kamarádství na život 

a na smrt.  
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Jančar, Drago       ZK 6897 

Dnes v noci jsem ji viděl  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- historické romány  

Tragický příběh okouzlující ženy odkrývá pět vypravěčů a 

každý na ni vzpomíná po svém. Román z období druhé 

světové války je inspirován skutečnými událostmi.  

  

Jong, Erica       ZK 6898/1-2  

Odhalené vzpomínky  
2 audiodisky (14 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – americké romány 

Sága čtyř generací židovské rodiny v Americe, která 

vypráví příběh dvacátého století prostřednictvím životů čtyř 

mimořádných žen z nekonvenční umělecké rodiny. V 

románu se píše otevřeně o lidské sexualitě, obsahuje silné 

erotické scény.  

  

Kryzánek, Zdeněk      ZK 6899  

Pověsti z Jindřichova Hradce  
1 audiodisk (1 hod., 32 min.) MP3 -- Obsahuje: Dělení růží -

- Kňour -- Bílá paní. -- Čte Antonín Kaška – české pověsti. 

Autor pověstí byl jedním z největších českých divadelních 

herců, spisovatel a dramatik. Dělení růží - starožitná 

pověst o erbovní implantaci slavné Růže pětilisté. Příběh o 

tom, jak Vítek z Prčice rozdělil jižní Čechy mezi svých 5 

synů.  Kňour - pověst o bohatém měšťanovi Hanuši 

Knauerovi, kterému lidé říkali Kňour, který věnoval své 

jmění na výrobu velkého zvonu a odešel bojovat proti 

husitům. Bílá paní - humorná pověst o Bílé paní, která 

vzbudila pátera Mikuláše Pistoria, aby šel dát poslední 

pomazání vladaři Jáchymu Oldřichovi z Hradce.  Pověst 

pochází z doby, kdy Kryzánek působil na 
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Jindřichohradeckém zámku jako kastelán.  

  

Maltz, Albert       ZK 6900  

Putování Simona MacKeevera  
1 audiodisk (8 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

americké romány  

Román z prostředí života důchodců v útulku pro přestárlé.  

 

Mazière, Francis       ZK 6901  

Tajemství Velikonočního ostrova : oči se dívají na 

hvězdy  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- 

cestopisy  

Vyprávění o autorově pobytu na Velikonočním ostrově, 

kam přijel s cílem odhalit tajemství obrovitých kamenných 

soch tyčících se na úpatí sopek a pobřežních útesech.  

  

Menděl, Jan        ZK 6902  

Uprdelismus  
1 audiodisk (5 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – 

populárně-naučné publikace 

Příručka opačného postupu nenaučí meditacím, cvikům a 

dechovým cvičením, ale doporučuje věci okolo nevnímat 

tak vážně a dokázat se nad ně povznést. Tím lze dle autora 

docílit opravdové osobní svobody.  

  

Pogodová, Sandra      ZK 6903 

Buď v pogodě  
1 audiodisk (6 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Jan Kanyza – 

autobiografické povídky 

Další svérázné historky ze života, jež vypráví herečka 

Sanda Pogodová a její otec Richard Pogoda, hudebník a 



7 
 

"lokální baron Prášil".  

  

Viewegh, Michal       ZK 6904  

Zrušený rok : deník 2020  
1 audiodisk (9 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Saša Rašilov – 

deníky 

Tři sta šedesát pět dní v životě Michala Viewegha, tři sta 

šedesát pět dní v životě české společnosti. Osobní deník 

roku 2020.  

 

Bauer, Jan        ZK 6905  

Klášterem obchází ďábel : případy královského 

soudce Melichara  
1 audiodisk (7 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Libor Hruška – 

historické romány 

Třetí díl série historických detektivek se odehrává v pozdně 

středověkých Čechách.  

  

Bolavá, Anna       ZK 6906  

Před povodní  
1 audiodisk (8 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

psychologické romány  

"Hororový příběh lásky na břehu řeky" je po titulech Do 

tmy a Ke dnu závěrečnou knihou autorčiny úspěšné 

řečovické trilogie.  

 

Bublík, Ladislav       ZK 6907  

Páteř : z deníku neznámého brigádníka  
1 audiodisk (9 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

české prózy  

Deníkovou formou psané zážitky brigádníka na stavbě 

kunčické ocelárny z počátku 50. let 20. století. Autor se 
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snaží o hlubokou psychologickou studii morálního života 

lidí té doby.  

 

Carr, Caleb       ZK 6908/1-2 

Psychiatr  
2 audiodisky (20 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík -- 

detektivní romány  

Historický román s kriminální zápletkou se odehrává v 90. 

letech 19. století v New Yorku.  

  

Čapek, Karel       ZK 6909 

Obrázky z domova  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

české fejetony  

Soubor autorových črt a dojmů z různých oblastí Čech a 

Slovenska a také z procházek Prahou sestavený z Čapkovy 

pozůstalosti.  

  

Dajbychová, Jolana      ZK 6910 

Jiná, ale pořád já  
1 audiodisk (10 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Neuvěřitelné vyprávění s detektivní zápletkou a lehce 

hororovými prvky o Petře, která se skrze svou fobii dostane 

do minulosti v těle stejně staré dívky, aby skrze její 

zkušenost byla vyřešena jedna dávno zasunutá detektivní 

záhada.  

  

Goffa, Martin       ZK 6911 

Ženská na odstřel  
1 audiodisk (5 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián, Jitka 

Ježková – detektivní romány 
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Krimi román, ve kterém se novinář Marek Vráz alias 

Terence rozhodne pomoci své kolegyni, která viděla co 

neměla a je v ohrožení života.  

 

Griel, Patrick      ZK 6912  

Příběhy z mezivěku  
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička, 

Jaromír Meduna, Vojtěch Hájek a další – fantasy povídky 

Ucelený povídkový fantasy soubor se odehrává ve fiktivním 

období Mezivěku, stovky let po blíže neurčené katastrofě. 

Na planetě vyhynula většina populace a zbylé lidstvo bylo 

uvrženo zpět do hlubokého středověku.  

 

Harasimová, Markéta    ZK 6913/1-2  

Klinická smrt  
2 audiodisky (14 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -

- české romány  

Psychologický román s prvky thrilleru o ženě, která se po 

těžkém úrazu pokouší napravit své minulé chyby.  

  

Kryzánek, Zdeněk     ZK 6914 

Oklamanci  
1 audiodisk (1 hod., 28 min.) MP3 -- Účinkuj Martin 

Stránský, Martin Holec, Radka Krninská a další – divadelní 

hry 

Divadelní hra z pera českého herce, dramatika a 

scénáristy se odehrává v letech 1618 až 1622, na začátku 

třicetileté války v Evropě. V té době Čechy rozdělují spory 

mezi katolíky a kališníky.  
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Kundera, Milan       ZK 6915  

Valčík na rozloučenou  
1 audiodisk (7 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

české romány  

Románový příběh o lásce a smrti, lidské slabosti a 

sobectví, zasazený do prostředí socialistického státu po 

ukončení Stalinských čistek.  

 

Lacey, Robert       ZK 6916  

Koruna  
1 audiodisk (4 hod., 25 min.) -- Rozhlasová úprava 

Gabriela Albrechtová -- MP3 -- Čte Helena Dvořáková – 

biografie 

Kniha seznamuje čtenáře s dětstvím a mládím dnešní 

královny Alžběty II.  

 

Linka, Rudy        ZK 6917  

Na cestě domů... vždycky  
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Načetl Rudy Linka -- 

autobiografické vzpomínky  

Praha, Stockholm, New York a Prachatice jsou místa, 

která Rudy Linka nazývá svým domovem. Jeho inspirativní 

životní cesta a lidé, které na ní potkal, je přiblížena v této 

biografii plné optimismu, energie, humoru a hudby.  

 

Lowry, Lois        ZK 6918  

Posel v temném lese  
1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Další příběh antiutopické tetralogie, v němž se objeví 

nejen Matty, Jasnovidec a Kira z Hledání modré, ale také 

Jonas z Dárce.  
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Macdonald, Ross      ZK 6919 

Šípková Růženka  
1 audiodisk (11 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel -- 

detektivní romány  

Detektivní příběh z prostředí kalifornských naftových 

magnátů a zbohatlíků.  

 

Soukupová, Petra      ZK 6920  

Tenkrát o Vánocích  
1 audiodisk (4 hod., 16 min.) MP3 -- Obsahuje: Vánočka / 

Petra Soukupová -- Člověče, nezlob se / Alena 

Mornštajnová -- Bolesti / Petra Dvořáková -- Rovnováha / 

Alice Nellis -- Šustrův vánoční seznam / Anna Bolavá -- 

Vánoční přání / Marek Epstein -- Zapomenuté umění 

zapomnění / Petr Stančík -- Dopis pro Ježíška / Ondřej 

Neff -- Tenkrát o Vánocích / Irena Hejdová. -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška – české povídky 

Vánoce jsou tradičně nazývány svátky klidu a míru, pro 

hrdiny devíti povídek soudobých českých autorů je to spíše 

období plné nejistot, pochyb a často tíživé samoty.  

  

 


