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Poledňáková, Marie                        ZK 4951 

S tebou mě baví svět 

(5 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Gabriela Rohrbachová. 

Rodinný příběh, v němž se mísí nezáludný svět dětí s komplikovaným 

světem dospělých.  

 

Pollak, Kay                                       ZK 4952 

Žádná setkání nejsou náhodná : poznávání sebe sama skrze 

druhé 

(2 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Výklady o mezilidské komunikaci, vztazích mezi lidmi a poznání sama 

sebe. 

 

Pomiane, Edouard de                      ZK 4953 

Veselé umění kuchařské : nové vydání legendární kuchařky! 

(8 hod.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Netradiční francouzská kuchařka, která není jen pouhým výčtem 

receptur, ale k návodům ke zhotovení originalních pokrmů přidá  

i nejeden bonmot, poznámku či historku. 

 

Pondělíček, Ivo                                 ZK 4954 

Sexuální zrání mladého muže 

(6 hod., 31 min.) - MP3. -- Čta Jiří Kadlec. 

Příručka sexuální výchovy určená dospívajícím chlapcům. Nové vydání 

seznamuje dospívající nejen s anatomií těla v průběhu dospívání, ale 

radí, jak řešit problémy vznikající při navazování známostí, při  

 



 

zahájení sexuálního života. Závěr je věnován přípravám na uzavření 

manželství a na rodičovství.  

 

Poskočil, Jiří                                      ZK 4955 

Vzpoura klonů 

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

Sbírka dvanácti sci-fi povídek současného českého autora, které 

vznikaly v letech 2002-2009. 

 

Posner, Gerald L.                              ZK 4956 

Hitlerovy děti : synové a dcery pohlavárů Třetí říše o sobě  

a svých otcích 

(12 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec. 

Vzpomínky dětí jedenácti významných nacistů. 

 

Pospíšil, Josef                                   ZK 4957 

Za vesnickými muzikanty 

(12 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte autor. 

Kniha známého pódiového, rozhlasového a televizního moderátora, 

skladatele a harmonikáře Josefa Pospíšila navazuje na původní 

stejnojmenné populární pořady Českého rozhlasu Plzeň a je určena 

především příznivcům dechové hudby a dalším zájemcům. 

 

Pospíšil, Ladislav                             ZK 4958 

Ve znamení Halleyovy komety 

(10 hod., 4 min.) - MP3. -- Podle vyprávění otce zaznamenal Michael 

Pospíšil -- Čte Tomáš Juřička. 

 



 

Vyprávění o každodenních příhodách vojáků, často s humorem, ale  

i sarkasmem. Autorovi to umožnil deník, který si psal den co den na 

frontě. 

 

Potok, Chaim                                    ZK 4959 

Jmenuji se Ašer Lev 

(12 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Román o dospívání talentovaného chlapce z ortodoxní židovské 

rodiny, který se stane malířem, přestože to znamená rozchod 

s rodinou a komunitou.  

 

Potter, Alexandra                              ZK 4960/1-2 

Kde je ta holka? 

(13 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Charlotte Merryweather se vrátí ve svém životě o 10 let zpátky  

a potká své mladší já což, přinese překvapivé následky.  

 

Pratchett, Terry                                 ZK 4961 

Barva kouzel 

(10 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

První část humorné fantasy, ve které se za branami Ankh-Morporku 

setkají neschopný čaroděj Mrakoplaš a naivní turista Dvoukvítek  

s jeho neobvyklým Zavazadlem.  

 

 

Pratchett, Terry                                 ZK 4962 

Čaroprávnost 

(8 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jan Kantůrek – 3. část humorné fantasy.  



 

 

Pratchett, Terry                                ZK 4963 

Lehké fantastično 

(8 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Jan Kantůrek. 

Druhá část z cyklu Úžasná Zeměplocha. Zeměplocha se řítí 

k nevyhnutelné srážce se škodolibou hvězdou a zachránit ji může 

pouze jediný člověk - neschopný a zbabělý čaroděj Mrakoplaš. 

 

 

Pratchett, Terry                                 ZK 4964 

Mort 

(15 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Luděk Nešleha. 

Čtvrté pokračování cyklu Úžasná Zeměplocha, kde hlavním hrdinou je 

Mort, který se stává učedníkem čaroděje Smrtě. 

 

 

Prescott, William Hickling               ZK 4965/1-2 

Dějiny dobytí Mexika 

(35 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Objemné dílo amerického historika je věnované aztécké civilizaci, 

dějinám Starého Mexika, dobývání Mexika španělským vojskem, 

které  vedl Hernando Cortéz. Kniha končí rokem 1547. 

 

 

Preston, Douglas J.                           ZK 4966/1-2 

Rouhání 

(18 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal 

Thriller se sci-fi prvky. Odhalí Torus - nejnákladnější stroj, řízený 

nejvýkonnějším superpočítačem světa - tajemství stvoření vesmíru, 

nebo vtáhne Zemi do miniaturní černé díry? 



 

 

Pristavkin, Anatolij Ignat'jevič               ZK 4967  

Zlatý obláček 

(3 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Jiří Samek. 

Román líčí tragické osudy bezprizorních dětí, které se snaží v krutých 

poválečných zmatcích přežít hlad i následky necitelných 

administrativních zásahů. 

 

 

Procházková, Iva                              ZK 4968 

Kam zmizela Rebarbora? 

(2 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Pavlína Rychlá. - Pro děti od 6 let. 

Pohádkový příběh o holčičce Rebarboře, která má za úkol ukázat 

lidem, jak důležité je nezapomínat na dobré věci, a tím zachránit svět.  

 

 

Procházková, Iva                              ZK 4969 

Pět minut před večeří 

(31 min.) - MP3. – Čtou děti libereckých škol. - Pro děti. 

Amatérská nahrávka v podání dětí z libereckých ZŠ ve věkové 

kategorii 6-9 let. Příběh malé Babety, jak jí ho vypráví tatínek, než 

maminka dokončí večeři.  

 

 

Procházková, Lenka                         ZK 4970 

Přijeď ochutnat 

(3 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Markéta Potužáková.  

Soubor povídek o ženách a jejich citových problémech.  

 



 

Landsman, Dominik                         ZK 4971 

Dovolená s moderním fotrem 

(5 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Jana Pidrmanová, Filip Švarc. 

Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra. 

V nové knize čtenář zjistí, že ani letní dovolená není žádné terno, 

zvlášť když máte malé dítě a manželka vás místo na každoroční 

chalupu donutí jet do Bulharska k moři. 

 

Kučíková, Marta                                ZK 4972 

Italské jednohubky 

(5 hod., 2 min.) - MP3. -- Podnázev: s humorem a laskavostí  

o životě v Itálii. -- Čte Lucie Juřičková. 

Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří italských 

Dolomit viděné očima české Marty, autorky žijící v těchto končinách 

již třináct let.  

 

Landsman, Dominik                         ZK 4973 

Lapuťák a kapitán Adorabl 

(7 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Zbyšek Pantůček - Pro děti od 7 let. 

Příběh obyčejného kluka Čeňka, který zažívá s kapitánem Adorablem 

v pohádkovém Sedmimoří různá dobrodružství při cestě za 

neobyčejným tvorem Lapuťákem. Knížka plná humoru pro děti  

a jejich rodiče. 

 

Neradová, Jitka                                 ZK 4974 

Doskočiště Protektorát 



 

(7 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Simona Postlerová, Martin Zahálka. 

Dramatické osudy 28 československých parašutistů, kteří se aktivně 

zúčastnili protifašistického odboje. Autentické osudy všech 

parašutistů z první vlny seskoků, jsou tak pro čtenáře shromážděny na 

jednom "doskočišti".  

 

Stránský, Jiří                                      ZK 4975 

Balada o pilotovi 

(1 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Luděk Munzar. 

Novela, napsaná podle skutečné události, o dramatických 

poválečných osudech našeho letce, bojovníka z letecké bitvy o Velkou 

Británii.  

 

Mayle, Peter                                      ZK 4976 

Navždy Provence 

(7 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Pavel Soukup. 

Pokračování povídání o Provence. Opět jsme okouzleni vtipným 

vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského venkova,  

z nichž se rodí umění žít. Z každé maličkosti, kterou můžeme 

objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor. 

 

Grecian, Alex                                     ZK 4977/1-2 

Scotland Yard 

(15 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Martin Sláma. 

Detektivní román z Londýna konce 19. století, ve kterém detektivové 

ze Scotland Yardu řeší brutální vraždy svých kolegů. 

 



 

 

Prokopová, Libuše                            ZK 4978 

Španělština pro samouky - učebnice 

(25 hod., 15 min.) - MP3. -- Namluvila Romana Šušlíková. 

 

Provazníková, Marie                         ZK 4979 

To byl Sokol 

(12 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Vzpomínky jedné z náčelnic České obce sokolské na období růstu  

a rozkvětu této tělovýchovné jednoty i na dobu první republiky.  

 

Ptáčník, Karel                                   ZK 4980 

Fasáda 

(20 hod., 47 min.) – MP3. – Čte Miloš Vavruška. 

Román o pěti mužích důchodového věku, kteří se rozhodnou strávit 

zbytek života na chalupě nedaleko Prahy. 

 

Pujman, Petr                                    ZK 4981 

Prevít a zvířátka 

(7 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Příběh mladého muže ze šedesátých let 20. století, který svádí boj 

mezi touhou po nezávazném, i když riskantním životě a nutností 

životní a existenční jistoty. 

 

Putík, Jaroslav                                  ZK 4982 

Muž s břitvou 



 

(15 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Otakar Brousek. 

Příběh holiče v polabském maloměstě, který se pro své prazvláštní, 

ztřeštěné nápady a vůbec vztah k životu stal jakousi místní kuriozitou. 

 

Queneau, Raymond                         ZK 4983 

Zazi v metru 

(5 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Příběh dvanáctileté dívky, která je na návštěvě u strýce v Paříži, kde 

touží poznat atmosféru metra. 

 

Radiguet, Raymond                         ZK 4984 

Ples u hraběte d'Orgel 

(4 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Jiří Dědeček. 

Psychologický román s milostnou zápletkou. Hudební doprovod. 

 

Radůza                                              ZK 4985 

Čáp nejni kondor 

(1 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Lucie Matoušková. 

Ve třinácti povídkách nás nechává česká písničkářka nahlédnout do 

svého dětství (vesnice v 70. letech 20. století). Povídky psané v nářečí 

východních Čech vhodné ke společnému čtení dětí a rodičů. 

 

Rakous, Vojtěch                               ZK 4986 

Modche a Rézi 

(6 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Jiří Hurta. 

Výbor humoristických povídek přibližuje figurky a typy venkovských 

chudých Židů přelomu 19. a 20. století. 



 

Rakušanová, Jarmila                       ZK 4987 

Dvakrát jednou ranou 

(1 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková.  

Knížka popisuje postup vyvrhnutí ulovené zvěřiny a její tepelnou 

přípravu. 

 

Rakytka, Ján                                     ZK 4988 

Slepec 

(4 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Václav Postránecký, Hana Kofránková. 

Výrazným leitmotivem knížky je hudba, stejně tak poezie - doslova 

i v přeneseném smyslu. 

 

Ransome, Arthur                              ZK 4989 

Boj o ostrov 

(11 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková - Pro děti od 9 let. 

Kniha vypráví o prázdninových dobrodružstvích dvou skupin dětí na 

opuštěném ostrově Divokých koček uprostřed jezera. 

 

Ransome, Arthur                              ZK 4990 

Klub Lysek 

(12 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec - Pro děti. 

Prázdninová dobrodružství anglických dětí, která prožívají na 

plachetnici v norfolských vodách na severu Anglie. 

 

 

 

 
 


