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Swatman, Clare                                ZK 4841 

Než odejdeš 

(10 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Každý by se chtěl někdy vrátit do určitého bodu svého života a udělat 

jiné rozhodnutí. Román pro ženy, který začíná zdánlivýn koncem 

jednoho manželství.  

 

 

Lowry, Lois                                         ZK 4842 

Hledání modré 

(6 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Kajetán Písařovic. 

Druhý příběh antiutopické tetralogie pro starší děti.  

 

Vondruška, Vlastimil                         ZK 4843 

Dračí náhrdelník 

(11 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík.  

Historická detektivka ze série Hříšní lidé Království českého, v níž 

královský prokurátor Oldřich vyšetřuje případ zmizení nevěrné 

manželky purkrabího.  

 

 

Jones, Gareth P.                                ZK 4844 

Zrada rodu Trnhoffů 

(8 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková - Pro starší děti. 

Detektivní příběh plný napětí a nečekaných odhalení. Boj o rodové 

dědictví mezi sourozenci Trnhoffovými pokračuje 

  



 

Topol, Jáchym                                   ZK 4845 

Citlivý člověk 

(6 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Petr Čtvrtníček 

Román výrazného současného autora je oslnivou jízdou především 

posázavskou krajinou, v níž se v prudkém tempu na pozadí 

současných i nedávných událostí tuzemského i evropského významu 

pohybují panoptikální postavy s mnohdy neuvěřitelnými osudy.  

 

 

Peale, Norman Vincent                    ZK 4846 

Síla pozitivního myšlení 

(10 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Kniha se zabývá praktickou aplikací křesťanského myšlení v běžném 

životě.  

 

 

Pecka, Karel                                      ZK 4847 

Motáky nezvěstnému 

(22 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Autobiografická kronika je příběhem vězně z čs. koncentračních 

táborů padesátých let v uranových dolech na Jáchymovsku  

a Příbramsku.  

 

 

Peck, Morgan Scott                          ZK 4848 

Nevyšlapanou cestou: nová psychologie lásky, tradičních 

hodnot a duchovního růstu 

(13 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Bestseller amerického psychiatra o možnostech psychoterapie ovlivnit 

rozumový a duchovní růst člověka.  



 

 

Peck, Morgan Scott                          ZK 4849 

Dále nevyšlapanou cestou: nekonečná pouť duchovního růstu 

(11 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Kniha o vývoji duchovního růstu osobnosti.  

 

 

Pehe, Jiří                                            ZK 4850/1-3 

Tři tváře anděla 

(15 hod., 10  min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Tři rozdílné osobní příběhy jedné rodiny s českými, židovskými 

a německými kořeny se v románu prolínají s klíčovými událostmi 20. 

století.  

 

 

Pecháček, Ladislav                           ZK 4851 

Dobří holubi se vracejí 

(9 hod.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Román z protialkoholní léčebny. Metodou konfrontace humorných 

situací a otřesných faktů, vytváří autor obraz vnějšího i vnitřího světa 

alkoholiků.  

 

 

Pejša, Jiří                                           ZK 4852 

Vzpomínání v bílém 

(21 hod., 42 min.) - MP3. -- Obsahuje: Doktor v nemocnici -- Doktor 

na horách -- Doktor na venkově. -- Čte Jiří Kadlec. 

Souborné vydání tří vzpomínkových knih českého lékaře, který v nich 

shromáždil poznatky a zážitky ze své praxe.  



 

 

Pekárková, Iva                                  ZK 4853 

Dej mi ty prachy 

(8 hod., 35 min.) - Podnázev: příběh české taxikářky v New 

Yorku. -- MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Koláž dojmů, drobných zážitků i dramatických příhod vytváří 

pozoruhodný obraz New Yorku a života v něm, jak jej vidí česká 

emigrantka.  

 

 

Pekárková, Iva                                  ZK 4854 

Gang zjizvených 

(10 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Simona Babčáková. 

Dramatický životní příběh mladé Češky, která prošla zkušeností 

tureckého harému, účinkování v pornofilmu a skončila v newyorském 

Bronxu.  

 

 

Pekař, Josef                                       ZK 4855 

Dějiny československé 

(15 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Středoškolská učebnice představuje stručný přehled 

československých dějin od příchodu slovanských kmenů na naše 

území až do roku 1921. - Určeno studentům středních škol.  

 

 

Pelc, Jan                                            ZK 4856 

...a bude hůř: román o třech dílech 

(17 hod., 41 min.) - MP3. -- Obsahuje: Děti rodičů -- Děti ráje -- Děti 

cest. -- Čte Jaroslav Doleček.   



Svět viděný očima mladíka, který se pohybuje v prostředí opilců, 

zlodějů a narkomanů a marně hledá smysl své existence.  

Následuje:. ...a výstupy do údolí.  

 

 

Pelc, Jan                                            ZK 4857 

...a máš mě rád? 

(2 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Deset krátkých povídek. 

 

 

Pelc, Jan                                            ZK 4858 

...a výstupy do údolí 

(5 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Pavel Chovanec. 

Pokračování románu "...a bude hůř". Příběh českého emigranta, který 

se po sametové revoluci vrací z Francie do Čech.  

Navazuje na:. ...a bude hůř.  

 

 

Peroutka, Ferdinand                        ZK 4859 

Jací jsme; Demokratický manifest 

(12 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Kniha zahrnuje dvě práce známého českého novináře. "Jací jsme" - 

kritická úvaha o národním charakteru Čechů. "Demokratický 

manifest" - analýza komunistické ideologie.  

 

 

Petiška, Eduard                                ZK 4860 

Anička a flétnička 

(1 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Pavlína Rychlá -- Určeno pro děti od 5 let. 



Pohádka o chytré a veselé holčičce Aničce, která se učí hrát na 

flétničku a chystá dědečkovi k narozeninám muzikantské překvapení.  

 

Svátek, Jan                                        ZK 4861 

Boj s chřipkou, rýmou a kašlem : byliny, homeopatie, 

kompletní seznam dostupných léčiv 

(7 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Jana Zvolánková. 

Rady jak bojovat s nachlazením. 

 

Třeštíková, Radka                             ZK 4862/1-2 

To prší moře 

(13 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Psychologický román vypráví příběh dvacetileté Hanky, která se snaží 

vyrovnat s ranami osudu - její dětství a dospívání poznamená nejprve 

rozvod rodičů a později jejich předčasná smrt. 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4863 

Fiorella a hřbitov upírů : dobrodružství dcery dvorního 

alchymisty císaře Rudolfa II. -- Pro děti od 10 let. 

(9 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 

Napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou jejích 

kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II.  

 

Vondruška, Vlastimil                         ZK 4864 

Fiorella a záhada mrtvého netopýra : dobrodružství dcery 

dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. - Pro děti od 10 let. 

(8 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 



Další napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou 

jejích kamarádů z doby vlády císaře Rudolfa II.  

 

Tabery, Erik                                       ZK 4865 

Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše 

(10 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Jiří Dvořák, Ivan Trojan. 

Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od 

vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické 

a společenské události do historického a evropského kontextu. 

 

Forry, Lauren A.                                ZK 4866/1-2 

Prokletý ostrov 

(15 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Pavel Rímský. 

Psychothriller se odehrává v roce 1954 ve vězeňském ústavu pro 

duševně nemocné zločince. 

 

Vlček, Emanuel                                 ZK 4867 

Jak zemřeli : významné osobnosti českých dějin z pohledu 

antropologie a lékařství 

(17 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jana Zvolánková. 

Kniha formou přístupnou pro širší čtenářskou obec shrnuje výsledky 

dlouholetého průzkumu dochovaných tělesných pozůstatků 

významných osobností českých dějin. 

 

Lambert, Eric                                    ZK 4868 

K slávě odsouzeni 

(6 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Lubor Tokoš. 



Autor působivého válečného románu čerpá ze svých osobních 

zkušeností v jedné z nejdůležitějších bitev 2. světové války, v bitvě  

u Alameinu.  

 

Halliburton, Richard                         ZK 4869 

Sedmimílové boty 

(9 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Spal. 

Cestopisné reportáže z různých koutů světa, jejichž autorem je jeden 

z nejproslulejších cestovatelů a žurnalistů 20. století. 

 

Fabricius, Johan                                ZK 4870 

Tajný deník čínské císařovny 

(11 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Román o proslulé čínské císařovně, vládnoucí koncem 19. století, 

známé světu jako krutá vládkyně a intrikánka bez skrupulí.  

 

Třeštíková, Helena                            ZK 4871 

Sběrná kniha 

(6 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Lenka Veliká. 

Kniha obsahuje rozhovory známé české dokumentaristky Heleny 

Třeštíkové se spisovatelem a scénáristou Pavlem Kosatíkem na různá 

témata týkající se většinou její filmové tvorby.  

 

Ferrante, Elena                                 ZK 4872/1-2 

Geniální přítelkyně. Díl čtvrtý, Příběh ztracené holčičky : 

dospělost – stáří 

(18 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová. 



Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně. Elena a Lila jsou teď už 

dospělé, zralé ženy, které mají za sebou celou řadu životních zvratů. 

Příběh jejich mnohaletého přátelství na pozadí rodné Neapole a 

dějinných událostí se uzavírá. 

 

Williams, S.                                       ZK 4873 

Dívka, která si říkala Tuesday 

(8 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Anna Kameníková, Jan Kolívka,  

Román o tajemné dívce Tuesday z londýnského podzemí, která 

vychází mezi lidi jen proto, aby se mstila za vlastní zničený život i za 

bezpráví páchané na ostatních lidech.  

 

Taylor, C. L.                                        ZK 4874/1-2 

Nehoda : psychothriller 

(12 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Psychothriller anglické autorky se odehrává v Londýně a v Brightonu, 

kde manželka politika pátrá po příčině pokusu o sebevraždu 

patnáctileté dcery. 

 

Thurber, James                                  ZK 4875 

Filozof a ústřice : muž ve středním věku na létající hrazdě : 

další bajky pro naši dobu 

(11 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Dva soubory povídek, črt, parodií a bajek.  

 

Marshall, Bruce                                ZK 4876/1-2 

Starý voják neumírá 

(12 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Lubor Tokoš. 



Román o skotském důstojníkovi, který za všech okolností volí cestu 

spravedlnosti a cti.  

 

Keller, Gottfried                                ZK 4877 

Romeo a Julie na vsi 

(3 hod., 21min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Novela, která je obměnou Shakespearovu motivu, líčí tragédii 

nenaplněné lásky dvou mladých venkovanů. 

 

Karnauchova, Irina Valer'janovna              ZK 4878 

Krása nesmírná 

(6 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Výbor nejkrásnějších ruských klasických pohádek. 

 

Chopra, Deepak                                ZK 4879 

Vytváření hojnosti : vědomí bohatství v poli všech možností 

(1 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Aleš Zbořil. 

Hojnost je zážitek, ve kterém jsou naše potřeby naplněny a naše 

touhy spontánně vyplněny. V poznání existuje síla, stejně tak v touze  

a duchu a tato síla je v nás a je klíčem k dosažení hojnosti.  

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovič             ZK 4880 

Král, dáma, kluk 

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

Mistrný psychologický román na téma manželského trojúhelníku. 

 

Hašek, Jaroslav                                ZK 4881/1-3 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 



(27 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Lubor Tokoš. 

Geniální satira na militarismus a válku. Titulní hrdina románu 

obchodník se psy Josef Švejk, s klidem, úsměvností a přemrštěnou 

horlivostí vykonává rozkazy svých představených tak, že všude působí 

jen zmatek a vyvolává komické situace.  

 

 

Hanibal, Jiří                                       ZK 4882 

Severská rapsodie : o lásce Bedřicha Smetany 

(8 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Josef Prokop 

Román ukazuje Bedřicha Smetanu nejen jako hudebního génia, ale 

i milujícího člověka, schopného vášnivé lásky.  

 

 

Chopra, Deepak                                ZK 4883 

Sedm duchovních zákonů úspěchu 

(1 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Aleš Zbořil. 

Světový odborník na poli vědomí Deepak Chopra zkoncentroval esenci 

svého učení do sedmi prostých, ale mocných principů, které lze 

snadno uplatnit ve všech oblastech života.  

 

 

Harris, Sabrina D.                             ZK 4884 

Audiopohádky o zvířátkách -- Pro děti. 

(36 min.) - MP3. -- Obsahuje: Malá Flo a pavouk -- Medvídek Kubík 

a brusle -- Mňauk, Mína a Haniččin pokoj -- Opičák Niko a rybka 

-- Myšák Karlík hlídá -- Medvídek Kubík a sníh -- Malý Niko  

a úklid. -- Čte Sabrina D. Harris 

 

 



Švandrlík, Miloslav                           ZK 4885 

Říkali mu Terazky, aneb, Šest půllitrů u Jelínků 

(9 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Vyprávění navazuje na slavné Černé barony. Major Haluška řečený 

Terazky, jako civil rubající někde v lese dřevo, se setkává u piva  

s bývalím vojínem Kefalínem, nyní již známým spisovatelem,  

a vzpomínají.  

Přechází: Černí baroni.  

 

 

Vondruška, Vlastimil                        ZK 4886 

Smrt ve Vratislavi 

(12 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Historický detektivní příběh ze série Hříšní lidé Království českého, 

který se odehrává za vlády Přemysla II. Otakara a v němž v hlavní roli 

vyšetřovatele vystupuje královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 

 

 

Wohlleben, Peter                              ZK 4887 

Les : návod k použití 

(6 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Josef Prokop. 

Netradiční průvodce představuje les jako místo krásného 

dobrodružství, které je radost objevovat. 

 

 

Zelazny, Roger                                  ZK 4888 

Pušky Avalonu : 2. díl Amberu 

(8 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Luboš Ondráček. 

Pokračování "Devíti princů Amberu" vás uvrhne do světa velkolepých 

bitev, mocné magie a záludných intrik. Potupený a raněný Corwin, 



jeden z princů Amberu, se vydává na cestu pomsty. 

Předchází: Devět princů Amberu.  

 

 

Pilařová, Eliška                                 ZK 4889 

Co vy na to, pane Rais? 

(2 hod., 24 min.) - MP3. -- Čtou Eliška Pilařová, Stanislav Zindulka. 

Četba na pokračování 1 - 5. Vyprávění o svérázném kraji Zapadlých 

vlastenců - o tom, co z jeho bohatství jazyka, humoru i tradic zůstalo 

zachováno.  

 

 

Pechová, Jaroslava                          ZK 4890 

Hrníčková kuchařka : pečeme bez vážení 

(7 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jana Zvolánková. 

 

 

Twain, Mark                                      ZK 4891 

Dobrodružství Toma Sawyera - Pro děti a mládež. 

(8 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Kniha o životě dětí na Mississippi ve 30. letech 19. století, ve které 

autor ztvárnil své vzpomínky na dětství.  

 

Serno, Wolf                                       ZK 4892/1-2 

Medikus z Heidelbergu 

(21 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Michal Roneš. 

Historický román se odehrává na počátku 16. století a vypráví  

o mladém muži, který jde za svým profesním i osobním snem.  

 



Vondruška, Vlastimil                        ZK 4893/1-3 

Husitská epopej. VII, 1472-1485 - za časů Vladislava 

Jagellonského 

(27 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

Poslední díl sedmidílné ságy představuje léta, kdy se českým králem 

stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří 

nepřátelské politiky, zvláště té papežovy. Osudy husitských generací 

rodu se uzavírají.  

 

Cowell, Cressida                               ZK 4894 

Škyťák Šelmovská Štika III. Jak správně mluvit dracky 

(5 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte David Novotný - Pro děti od 9 let.  

Třetí díl vzpomínek Škyťáka Šelmovského Štiky III., nejzábavnějšího 

vikingského hrdiny všech dob, vypráví o jeho dobrodružstvích na moři.  

 

Švandrlík, Miloslav                           ZK 4895 

Černí baroni, aneb, Válčili jsme za Čepičky 

(8 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar 

Jeden z nejoblíbenějších humoristických románů líčí atmosféru 

vojenské služby u PTP v 50. letech.  

 

Staňková-Kröhnová, Magdaléna           ZK 4896/1-2 

Bylinky pro děti a maminky: praktické použití léčivých rostlin 

pro rodiny s dětmi od jara do zimy 

(15 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Příručka k domácímu léčení a zdravému vaření s pomocí bylinek 

v těhotenství, při kojení, v mateřství i pro děti a to v průběhu celého 

roku.  



 

Le Guin, Ursula K.                             ZK 4897 

Hrobky Atuánu 

(5 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Tomáš Juřička. 

Poutavý fantasy příběh, kde je hlavní hrdinkou dívka, která byla 

zasvěcena jako velekněžka starodávným, bezejmenným silám země  

a aby mohla vykonávat své poslání, musela přebývat v osamělém 

Místě hrobek v atuánské poušti. 

Navazuje na: Čaroděj Zeměmoří. 

 

 

Boučková, Tereza                             ZK 4898 

Život je nádherný 

(8 hod., 51 min.) - MP3. – Čte Tereza Boučková 

Román Život je nádherný volně uzavírá triptych Indiánský běh a Rok 

kohouta. Autorka píše o svých nejbližších, o úřednické mašinerii, 

vymezuje se proti některým politickým figurám, současnost 

konfrontuje s časem disentu a kniha tak tvoří jedinečnou kroniku naší 

doby.  

 

Andronikova, Hana                           ZK 4899 

Nebe nemá dno 

(12 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Taťjana Medvecká. 

Román s autobiografickými prvky se odehrává v amazonském 

pralese, v nevadské poušti a v Čechách. Autorka nesentimentálním 

způsobem reflektuje ztrátu jako příležitost k transformaci a sama se 

vyrovnává s možností vlastního konce tím, že jej bez výhrad přijímá. 

 

 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*p0026856%5E%22&qt=zf&disp=Le%20Guin%2C%20Ursula%20K.%2C


Durrell, Gerald Malcolm                   ZK 4900 

Růženka je z příbuzenstva 

(9 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar. 

Pásmo rozmarných příběhů mladého úředníčka, které prožije díky 

svému nečekanému dědictví - slonici Růžence. 

 

Smith, Wilbur A.                               ZK 4901/1-2 

Řeka bohů. V, Bůh pouště 

(18 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

V dalším pokračování ze série historicko-dobrodružných románů ze 

starověkého Egypta, sledujeme osudy čaroděje Taita a jeho působení 

na Krétě, kde vládne krvavý kult posvátného býka. 

 

 

Ondaatje, Michael                             ZK 4902 

Anglický pacient 

(11 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová. 

Román o bolesti a lásce odehrávající se v posledních dnech 2. světové 

války je sugestivním příběhem umírajícího anglického letce a mladé 

kanadské ošetřovatelky.  

 

 

Bator, Joanna                     ZK 4903/1-2 

Pískový vrch 

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

Nevšedně pojatá rodinná sága zachycuje sny, trápení a naděje tří 

generací polských žen, úzce spojené s dějinami dvacátého století od 

války přes éru budování socialismu až ke kapitalistickému Polsku 

nedávných let. 

 



 

Richterová, Jana                               ZK 4904/1-2 

Zahrada. 2, Lovec 

(17 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Eva Spoustová-Málková. 

Druhý díl románu Zahrada, příběhu na pomezí fantasy a magického 

realismu, ve kterém hrdinové vnikají hlouběji do tajemství záhadného 

Lesa a sny se proplétají s realitou čím dál intenzivněji. 

Předchází:. Sféra.  

Nasleduje: Návrat. -- Nasleduje: Velmistr. -- Nasleduje: Hostina.   

 

 

Paris, B. A.                                         ZK 4905 

V pasti lží 

(8 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Eva Novotná. 

Psychologický thriller o nejistotách v našich životech a vztazích.  

 

 

Dobbs, Michael                                ZK 4906/1-2 

Dům z karet 

(14 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Igor Bareš. 

Politický thriller z Velké Británie zavádí čtenáře do zákulisních 

machinací vládní politické strany. 

 

 

Petiška, Eduard                                ZK 4907/1-2 

Čtení o hradech : pověsti a příběhy starých českých, 

moravských a slezských hradů 

(12 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. 

Soubor pověstí a příběhů vázaných na konkrétní místa na našem 

území.  



 

 

Petiška, Eduard                                ZK 4908 

Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy 

(6 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá - Pro děti a mládež. 

Kniha podivuhodných příběhů a poetických pověstí ze staré Prahy 

otevírá před čtenářem zapomenutý svět pražského židovského města.  

 

 

Petiška, Eduard                                ZK 4909 

Pohádkový dědeček 

(2 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Bořivoj Navrátil - Pro předškolní děti. 

Soubor pohádek, které vypráví dědeček vnukovi během jízdy vlakem 

za babičkou.  

 

 

Petiška, Eduard                                ZK 4910/1-2 

Průvodce mladého muže manželstvím : román dvojic 

(15 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Román manželských dvojic různého věku je zároveň psychologickou 

sondou do života současného člověka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


