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HUMOR – VTIP – SATIRA – GROTESKA 

1. díl 

 

MacDonaldová, Betty                       ZK 091  

Haló, paní Láryfáry! 

MP3. -- Čte Zdena Černá 

Pět příběhů rozdováděných dětí, jejichž povahové neduhy léčí paní 

Láryfáry bylinkami. Kniha pro děti od 6 let a pro všechny, kteří mají 

smysl pro humor. 

 

Durrell, Gerald Malcolm                        ZK 1463 

Zlatí netopýři a růžoví holubi  

MP3 - Čte Rudolf Pellar 

Humorná knížka pojednávající o vědecké výpravě známého 

přírodovědce na ostrov Mauritius. 

 

Sovák, Jiří                                          ZK 1469 

Sovák podruhé - smích léčí, aneb, Neberte se tak vážně  

MP3 - čte Igor Smržík 

Recenze na: Humorné vyprávění Jiřího Sováka.  

 

Lynn, Jonathan - Jay, Antony           ZK 1510                            

Jistě, pane premiére. 1. díl  

MP3. -- Čte Otakar Brousek 

Pokračování inteligentní politické satiry z prostředí britské vysoké 

politiky, jež byla předlohou k úspěšnému seriálu televize BBC. 
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 Lynn, Jonathan - Jay, Antony           ZK 1511                           

Jistě, pane premiére. 2. díl  

MP3. -- Čte Otakar Brousek 

Pokračování inteligentní politické satiry z prostředí britské vysoké 

politiky, jež byla předlohou k úspěšnému seriálu televize BBC.  

 

Nepil, František                                ZK 1513 

Dobré a ještě lepší jitro  

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Soubor populárních rozhlasových sloupků na nejrůznější témata, 

které autor po celý rok sám vyprávěl posluchačům 

Československého rozhlasu.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 1519 

Vše pro firmu 

MP3. -- Čte Radka Malá 

Půvabná humoristická novela o zmatcích kolem sňatku. 

 

Chevallier, Gabriel                            ZK 1531 

Zvonokosy. 1 díl  

MP3. -- Čte Miroslav Saic 

Proslulý satirický román s námětem ze života malého 

jihofrancouzského vinařského městečka po 1. světové válce. 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1539 

Dvě dámy v tísni 

MP3. -- Čte Magda Hrnčířová 
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Humoristicky laděná kniha české autorky popisuje na 

autobiografickém základu dobrodružnou cestu do Švýcarska 

a Francie v doprovodu přítelkyně. 

 

Lem, Stanisław                                 ZK 1546 

Kyberiáda  

MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Cyklus humorných vědeckofantastických povídek s dvojicí hrdinů, 

nápaditých konstruktérů a neohrožených cestovatelů Vesmírem. 

 

Lodge, David                                    ZK 1593 

Den zkázy v Britském muzeu  

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Humorný příběh mladého anglického badatele, jehož 

hlavním  životním problémem je vztah katolické víry a 

antikoncepce.  

 

MacDonald, Betty                       ZK 1616/1-2 

Co život dal a vzal 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Tři úsměvné memoárové romány americké spisovatelky, z nichž 

vyzařuje její nezdolná víra v člověka.  

 

Holzmann, Felix                                ZK 1628 

10x Felix Holzmann 
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MP3. -- Účinkují: Felix Hozmann, Iva Janžurová, Viktor Maurer, 

František Budín, Karel Gott 

Scénky vynikajícího českého komika. 

 

Dahl, Roald                                       ZK 1647 

Můj strýček Oswald  

MP3. -- Čte Igor Smržík 

Rozverný, vtipný příběh uvádí čtenáře mezi příslušníky nejlepší 

společnosti meziválečné Evropy.  

 

Čech, František Ringo                      ZK 1657 

Z mého života 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Autor s humorem zaznamenává příhody ze života své kapely, ze 

světa populární hudby, divadla a filmu.  

 

Švandrlík, Miloslav                            ZK 1687 

Drákulův švagr 

MP3. -- Čte Jaromír Meduna 

Hororové příběhy, v nichž autor nezůstává nic dlužen pověsti svého 

vtipu, humoru a překvapivé pointě.  

 

Wodehouse, Pelham Grenville           ZK 1731 

Strýc dynamit 

MP3. -- Čte Petr Lněnička 
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Humoristický román, v němž nezdolný starší aristokrat působí na 

osudy svých bližních jako výbušná nálož.  

 

Leacock, Stephen                             ZK 1767 

Literární poklesky 

MP3. -- Čte Milan Neděla 

Výbor z krátkých povídek známého kanadského satirika, 

považovaného za klasika kanadského humoru, potěší každého 

milovníka vtipného čtení. 

 

Werich, Jan                                        ZK 1771 

Fimfárum 

MP3. -- Čte Stella Zázvorková – Pro děti. 

Parafráze známých a obvyklých pohádkových motivů s vtipnou 

pointou. 

 

Lewis, Roy                                         ZK 1781 

Co jsme to tátovi provedli 

MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Humoristická literární hříčka o prvních civilizačních snahách 

pračlověčí rodiny je postavena na konfrontaci prehistorie 

a současné civilizace. 

  

Šmíd, Jan                                           ZK 1788 

Údolí nejčistších radostí 

MP3. -- Čte Miroslav Saic 
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Román, který navazuje na knihy Čisté radosti mého života a Návrat 

čistých radostí, popisuje dobrodružství obchodního cestujícího na 

americkém jihozápadě.  

Heinlein, Robert Anson                    ZK 1810 

Dveře do léta 

(8 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Humorně laděné sci-fi vyprávění o cestování časem a o problému 

hypotermie, pro kterou se rozhodne hrdina po osobních potížích 

a krachu firmy.  

 

Švandrlík, Miloslav                          ZK 1819 

Doktor od Jezera hrochů 

(8 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Petr Lněnička 

Humoristický román o působení českého lékaře v Africe a o jeho 

peripetiích se ženami.  

 

Skála, Miroslav                                 ZK 1828 

Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů 

(5 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Děj humoristické novely se odehrává v psychiatrické léčebně, kde 

hlavní hrdina, profesor češtiny, prožívá po svém nervovém 

zhroucení čtyřicet dnů jako pacient.  

 

Brdečka, Jiří                                     ZK 1832 

Limonádový Joe 

(10 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Vynikající parodie na filmové i literární westernové příběhy 

z Divokého západu, proslavené filmovou adaptací v autorově režii.  
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Švandrlík, Miloslav                            ZK 1834 

Starosti korunovaných hlav 

(6 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Jiří Kadlec 

Tři pikantní humoristické prózy z doby Václava II., Vladislava 

Jagellonského a Ferdinanda II. Autor dějinná fakta vykládá lidskými 

chybami a omyly.  

 

Michal, Vladimír                                ZK 1841 

Miláčkové Evropy 

(1 hod., 32 min.) - MP3 -- Nahrávka Českého rozhlasu 

Humoristicky pojatý román vypráví o době na počátku tohoto 

století, kdy muzikanti z okolí Stach odcházeli ze svých chalup v 

Pošumaví do světa a živili se šumařinou.  

 

Nepil, František                                ZK 1843 

Jak se dělá chalupa 

(45 min) - MP3 -- Rozhlasová dramatizace 

Úsměvné vyprávění o tom, jak si městský člověk kupuje, staví  

a opravuje na venkově chalupu.  

 

MacDonald, Betty                             ZK 1846 

Vejce a já 

(8 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Věra Nová 

Humoristická knížka o mladé dvojici, která se dá ve 30. letech 20. 

století bez znalosti a zkušeností na farmaření. 

 

Amis, Kingsley                                  ZK 1867 

Šťastný Jim 

(9 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 
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Humoristický román líčí komické i trapné zážitky mladého 

univerzitního lektora v konvenčním prostředí provinčního města.  

 

Fallet, René                                      ZK 1873 

Zelňačka 

(6 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Osobitá parodie na sci-fi vypráví o setkání dvou svérázných 

bourbonských venkovanů s vyslancem z cizí planety.  

 

Dahl, Roald                                       ZK 1879 

Jedenadvacet polibků 

(13 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Výbor z povídek černého humoru - příběhy ironické, veselé i šokující 

svou drsností, ale téměř vždy s překvapující pointou.  

 

Rais, Karel Václav                            ZK 1897/1-2 

Půlpáni a čtvrtpáni 

(14 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Výbor z Raisových humoristických a ironických povídek.  

 

Donleavy, J. P. (James Patrick)         ZK 1920 

Dáma, která měla ráda čisté záchodky: kronika jedné 

z nejzvláštnějších událostí, o kterých se kdy v New Yorku 

povídalo 

(3 hod., 49 min.) - MP3. -- Účinkuje Libuše Švormová 

Lehce cynická černá groteska irského autora je svéráznou studií 

osamělosti jako definitivního životního pocitu stárnoucí rozvedené 

ženy.  
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Poláček, Karel                                  ZK 1921 

Hostinec U kamenného stolu 

(10 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Vladislav Beneš 

Humoristický román plný pohody vypravuje o svérázných 

návštěvnících hostince v lázeňském letovisku.  

 

 

Fulghum, Robert                             ZK 1923 

Už hořela, když jsem si do ní lehal 

(4 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Petr Oliva 

Laskavá zamyšlení, drobné příběhy a filozofické postřehy 

amerického autora, jehož první kniha si získala srdce českých 

čtenářů.  

 

Westlake, Donald E.                        ZK 1940 

Jak neuloupit smaragd 

(7 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Humorně laděný detektivní román o pětici zlodějíčků, kteří se snaží 

zmocnit posvátného afrického smaragdu.  

 

Werich, Jan                                       ZK 1952 

Úsměv klauna 

(9 hod. 52 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 

Soubor osobitých próz představuje Jana Wericha jako spontánního 

přirozeného vypravěče, nadaného vzácným darem humoru. 

 

Dahl, Roald                                      ZK 1977 

Milostné rošády 

(5 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla 
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Čtyři originální příběhy známého anglického autora spojuje 

společný námět - sex, nahlížený s ironickým nadhledem a s 

anekdotickou pointou.  

 

Knitlová, Jana                                   ZK 1992 

Potvrzení o zrušeném létu 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Humorně laděný příběh o trampotách mladé, mírně obézní ženy, 

která žárlí na svého štíhlého, půvabného a flegmatického manžela.  

 

Allen, Woody                                     ZK 2002 

Povídky -- Obsahuje: Děvka z menzy -- Velký šéf 

MP3. -- Čte Milan Hein 

Krátké povídky anglického autora, jejichž společným jmenovatelem 

je absurdní humor s ústřední postavou detektiva Kaisra.  

 

Dousková, Irena                               ZK 2011 

Hrdý Budžes 

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

Žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničině, Helenka Součková, nás v této 

knize provází prvními kroky husákovské normalizace.  

 

Smith, Mike                                      ZK 2020 

Co si muži nepřejí, aby ženy věděly 

(3 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Humorně ironický pohled na temné stránky mužské duše, většinou 

související se sexuálním pudem.  
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Wodehouse, Pelham Grenville        ZK 2070 

Až naprší a uschne 

(7 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Humoristický román oblíbeného anglického spisovatele z prostředí 

příslušníků anglické vyšší společnosti, reprezentovanými poněkud 

natvrdlými šlechtici starší generace na jedné straně a mírně 

nevázanou mládeží na straně druhé.  

     

Barry, Dave                                       ZK 2092 

Dospěju, až umřu : Barryho úžasné báchorky o dospělosti 

(6 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra 

Další sbírka úsměvných fejetonů a historek současného 

amerického novináře, nositele Pulitzerovy ceny.  

 

Bezouška, Bohumil                          ZK 2093 

Adaptace není legrace : dnes šnajdrujeme : veselé příhody 

a epizodky kolem divadla 

(6 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Bohumil Bezouška. 

Soubor anekdot, humoristických vyprávění a veselých příhod 

z divadelního a hudebního zákulisí.  

 

Cabot, Meg                                        ZK 2133 

Jak začíná láska 

(8 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Humorně laděný milostný román s detektivní zápletkou, psaný ve 

formě e-mailů.  
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Potter, Alexandra                             ZK 2140 

Není přání jako přání 

(12 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Humoristický román vypráví o strastech a slastech života mladé 

nezávislé Angličanky, žijící v Londýně.  

 

Lem, Stanisław                                 ZK 2176/1-2 

Futurologický kongres 

(14 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda. 

Vědecko-fantastické povídky známého groteskně zobrazují 

absurditu přetechnizovaného světa a "odtržení" vědy od života.  

 

Walliams, David                                ZK 2192 

Babička drsňačka - Pro děti a mládež. 

(4 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Seznamte se s Benovou babičkou. Je jako každá jiná - až na to, že 

je mezinárodní lupičkou klenotů a má v plánu ukrást korunovační 

klenoty! Budete se skvěle bavit. Možná budete i trochu brečet. Ale 

nikdy se nebudete nudit.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2210 

Jára Cimrman ležící, spící - Přepis filmu s komentářem.  

(1 hod., 22 min.) - MP3. -- Námět a scénář Ladislav Smoljak, Zdeněk 

Svěrák ; režie Ladislav Smoljak. -- V hlavní roli Zdeněk Svěrák. 

 

Čapek, Karel                                     ZK 2295 

Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa 

Čapka 

(6 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 
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Veselé pohádky o vílách, skřítcích, vodnících, také o loupežnících, 

pošťácích, šoférech.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 2303 

Michelup a motocykl 

(11 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Satiricko-humoristický román zesměšňující českého maloměšťáka 

v době hospodářské krize 30. let 20. století.  

 

Deary, Terry                                       ZK 2354 

Shwindlova zločinecká akademie. Zlodějina pro začátečníky - 
Pro děti od 9 do 12 let 

(4 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová. 

Humorný příběh dvou dětských zlodějíčků z chudinské čtvrti 

v městečku Wildpool se odehrává v Anglii v době panování královny 

Viktorie.  

 

Townsend, Sue                                 ZK 2355 

Adrian Mole - léta prostoty 

(10 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Petr Lněnička. 

Osmé pokračování cyklu o tragikomickém hrdinovi je výstižnou a 

vtipnou sondou do života anglických středních vrstev na počátku 

21. století.  

 

Polívka, Boleslav                              ZK 2360 

Bolek Polívka v manéži i mimo 

(6 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Igor Smržík. 

Klaun a herec Bolek Polívka napsal humornou knížku o "manéži" 

svého života, manéži plné legrace, nápadů, hostů a myšlenek.  



14 
 

Potter, Alexandra                             ZK 2366/1-2 

Já a pan Darcy 

(12 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Příběh mladé ženy a jejího setkání s mužem, který jako by z oka 

vypadl jejímu vysněnému hrdinovi z románu.  

 

Adams, Douglas                               ZK 2409 

Stopařův průvodce po Galaxii 

(5 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Tomáš Juřička 

Parodie na sci-fi příběh začíná zničením Země, která musí udělat 

místo nové galaktické dálnici. Její zkázu přežije jediný pozemšťan 

Arthur Dent.  

 

De Jong, Meindert                            ZK 2415 

Kolo na střeše – Pro děti. 

(7 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Humorný příběh líčí zajímavý život na holandském pobřeží, kde si 

skupina rybářských dětí umíní přilákat do jejich vesnice čápy 

k trvalému hnízdění.  

 

Aškenazy, Ludvík                              ZK 2438 

Cestopis s jezevčíkem - Pro děti. 

(3 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Polopohádkové, veselé cestování staré postele, stařenky 

a jezevčíka Aidy. 

 

Aškenazy, Ludvík                              ZK 2439 

Putování za švestkovou vůní - Pro děti od 6 let. 

(9 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 
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Vtipné vyprávění o dlouhém putování trpaslíka Pitrýska. 

 

Boček, Evžen                                     ZK 2444 

Poslední aristokratka 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová 

Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

Nesbø, Jo                                           ZK 2470  

Doktor Proktor a vana času -- Pro děti. 

(7 hod., 33 min.) - Čte Věra Slunéčková. 

Po úspěšném otestování prdicího prášku doktora Proktora se na 

světlo boží vyklube další nepatentovaný vynález - vana a mýdlo 

času. Líza s Bulíkem se o nich postupně dozvědí díky záhadné 

pohlednici, kterou jim Proktor poslal z Francie - roku 1888!  

A protože přátelé se ve štychu nenechávají, vydávají se za ním ... Co 

dodat? Se šíleným profesorem nelze zažít jiné než ulítlé 

dobrodružství. 

 

Boček, Evžen                                     ZK 2471 

Aristokratka ve varu 

(3 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Bard, Mary                                        ZK 2477 

Čtyřicítka - no a co? 
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(9 hod.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Úsměvný román. Hlavní hrdinka Mary je matkou tří čiperných  

a vynalézavých holčiček a manželkou věčně zaměstnaného lékaře, 

a co víc - najednou jí je čtyřicet.  

Volně navazuje na román "Slasti a strasti života s doktorem". 

 

Benda, Jaroslav                                ZK 2502 

80+1 úsměv 

(6 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková, František Dočkal.  

Humorné příběhy ze života herců, zpěváků, politiků a sportovců. 

 

Hrabal, Bohumil                                ZK 2510 
Bambini di Praga 1947 

(4 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Oldřich Kaiser. 

Groteskní příběhy party falešných pojišťováků, kteří nakonec sami 

naletěli.  

 

Jonasson, Jonas                                ZK 2520 

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 

(12 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Martin Stránský. 

Román vypráví o jednom veselém útěku stoletého obyvatele 

domova důchodců ve švédském městečku. Protože jeho celý minulý 

život byl velmi pozoruhodný, ani jeho útěk nebude zcela běžný.  

 

Groom, Winston                                ZK 2533 

Forrest Gump 

(8 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Jan Hartl. 
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Neuvěřitelné příhody mentálně postiženého mladíka z amerického 

jihu.  

 

Perry, John                                        ZK 2542 

Umění prokrastinace : průvodce efektivním zahálením, 

lelkováním a otálením 

(2 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová 

Populárně-naučná příručka přináší odlehčený pohled na 

problematiku prokrastinace, tedy odkládání povinností.  

 

De Bernières, Louis                          ZK 2554/1-2 

Válka o zadnici dona Emmanuela -- Obsahuje: První díl volné 

latinskoamerické trilogie. 

(15 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Ladislav Mrkvička. 

Brilantní černá groteska o tom, jaké fatální následky může mít 

spojení náhody, lidské malosti a hlouposti s trochou ironie osudu. 

 

Clarke, Stephen                                ZK 2569 

Faktor Merde 

(10 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák. 

Páté pokračování humorného románu líčícího eskapády Angličana 

žijícího ve Francii.  

 

Nesbø, Jo                                           ZK 2570 

Doktor Proktor a konec světa  - Pro starší děti. 

(7 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková 

Třetí díl ze série knih o šíleném, nebo aspoň skoro šíleném, 

profesoru Proktorovi a jeho stejně smýšlejících spoluhrdinech,  

drobných uličnictvích a konfliktech s rodiči a se školou. 
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Nesbø, Jo                                           ZK 2571 

Doktor Proktor a velká loupež zlata 

(4 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková – Pro starší děti. 

Čtvrtý, poslední příběh téměř šíleného profesora a jeho přátel Lízy 

a Bulíka.  

 

Clarke, Stephen                                ZK 2576 

Merde impossible 

(9 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák. 

Čtvrté pokračování humorných příhod Angličana Paula žijícího ve 

Francii. Tentokrát mimo jiné se svou přítelkyní pátrá po jeseterech  

a snaží se zabránit jejich výlovu za účelem prodeje kaviáru.  

 

Blyton, Enid                                       ZK 2590 

Podařená dvojčata 

(5 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová – Pro dívky. 

Veselé vyprávění o příhodách dvou sester, dvojčat k nerozeznání si 

podobných, které jsou poslány do nové, už předem nenáviděné 

školy.  

 

Bombeck, Erma                                ZK 2599 

Jak (ne) zvládnout cestování 

(6 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Humorné vyprávění o cestování, zvláště americkém. Autorka 

rozebírá nejrůznější potíže, které mohou člověka při jeho 

rekreačních cestách potkat. 

 

Bombeck, Erma                               ZK 2600 

Jak (ne)zvládnout manželství 
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(13 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Posmrtný soubor autorčiných nejvtipnějších a nejoblíbenějších 

fejetonů o strastech i radostech ženy v domácnosti.  

 

Bošek, Pavel                                     ZK 2618 

Redutání 

(2 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Bohuslav Kalva. 

Kniha text-appealů, které autor v letech 1960-1967 četl v pražské 

Redutě a jejichž obsahem je satira a absurdní humor.  

 

Brett, Simon                                      ZK 2638 

Další prevít? Jen to ne! : prevítem snadno a rychle. 3. díl 

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

Třetí pokračování humoristického fiktivního deníku vychytralého 

batolete.  

 

Brett, Simon                                      ZK 2639 

Kdo to tady chodí! : další výňatky z Prevítova deníčku 

(2 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Simona Babčáková. 

"Další výňatky z Prevítova deníčku". Fiktivní deníček nemluvněte 

zahrnuje druhý rok života úspěšného Prevíta.  

 

Davouze, Marta                                ZK 2673 

Dům v Bretani 

(5 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová. 

Humorně laděné autobiografické vyprávění bývalé manželky 

Vladimíra Železného, která se v padesáti letech usadila na 

bretaňském venkově a našla zde nejen druhý domov, ale i druhého 

manžela.  
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Cary, Joyce                                        ZK 2699/1-2 

Kopytem do hlavy 

(19 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Groteskní román angloirského autora první poloviny 20. století líčí 

tragikomický příběh starého malíře. 

 

Jonasson, Jonas                                ZK 2700 

Analfabetka, která uměla počítat 

(12 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Martin Stránský. 

Satirický příběh chudé nevzdělané africké dívky, která díky svému 

talentu prožije veliké dobrodružství.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2727 

Afrika : Češi mezi lidožravci 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak -- (1 hod., 19 min.) - MP3.  

Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a další. 

Divadelní hra obsahuje úvodní seminář a hru o putování Čechů mezi 

lidožravce.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2728 

Svěrák, Zdeněk  

Akt : (rodinné drama se zpěvy a tanci) 

(1 hod., 15 min.) - MP3. -- Hrají: Smoljak Ladislav, Svěrák Zdeněk. 

Divadelní hra.  

 

Cimrman, Jára da                             ZK 2729 

Blaník : Jevištní podoba historického mýtu 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak. - (1 hod., 15 min.) - MP3. Hrají: 

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a další. - Divadelní hra.  
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2730  

Cimrman před branami hudby : hudebně osvětový večer 

(1 hod., 5 min.) - MP3. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, 

Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Pavel Vondruška. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2731 

Cimrman v říši hudby 

(1 hod., 19 min.) - MP3. -- Hrají: Zdeněk Svěrák, Miloš Čepelka, 

Pavel Vondruška, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2732 

České nebe : Cimrmanův dramatický kšaft 

(1 hod., 20 min.) - MP3. -- Účinkují : Zdeněk Svěrák, Ladislav 

Smoljak, Miloň Čepelka a další. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2733 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký : pohádka, která u dětí 

propadla 

(54 min.) - MP3. -- Účinkují: Petr Brukner, (Zlatovláska); Miloň 

Čepelka, (Jasoň a Drsoň); Ladislav Smoljak, (Bystrozraký); Zdeněk 

Svěrák, (obr Koloděj); Oldřich Unger, (král); Jaroslav Weigel, (děd 

Vševěd). 

Divadelní hra.  
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2734 

Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 

1909 

(1 hod., 17 min.) - MP3. -- Přednáší a hraje Zdeněk Svěrák 

(pomocný učitel), Ladislav Smoljak (Varel Frištenský), Jan Hraběta, 

Bořivoj Penc, Jaroslav Weigel, Pavel Vondruška, Petr Brukner 

(lékárník), Jan Kašpar (Náčelník) a Jaroslav Vozáb (poručík Beran, 

americký Čech). - Divadelní hra.  

                       

Smoljak, Ladislav                             ZK 2735 

Hospoda na mýtince ; Seminář na téma Operetní dílo Járy 

Cimrmana 

(52 min.) - MP3. -- Účinkují: Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák, Jaroslav 

Vozáb, Petr Brukner, Ladislav Smoljak. - Divadelní hra.  

          

Smoljak, Ladislav                             ZK 2736             

Lijavec : hra s opravdovým deštěm 

(1 hod., 17 min.) - MP3. -- Obsahuje: Beseda o Cimrmanově hře 

Lijavec -- Lijavec. -- Hrají: Jan Hraběta (správcová), Zdeněk Svěrák 

(vrchní inspektor), Jaroslav Weigel (Formánek), Miloň Čepelka 

(Pihrt), Petr Brukner (mlynář), Ladislav Smoljak, Pavel Vondruška, 

Jan Kašpar, Václav Knotek. - Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2737 

Němý Bobeš, aneb, Český Tarzan 

(1 hod., 16 min.) - MP3. -- Obsahuje: Seminář -- Němý Bobeš 

aneb Český Tarzan. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák (lékař), Jaroslav 

Weigel (farář), Miloň Čepelka (hajný, Wasserman, vodník), Jan 

Kašpar (vesničan Papoušek, baronova matka), Václav Kotek 

(Bobeš), Ladislav Smoljak (baron), Jaroslav Vozáb (sluha 
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Marta);hovoří: Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Bořivoj Penc, Pavel 

Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Václav Kotek. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2738 

Posel světla a další : cimrmanovské texty, na něž se 

nedostalo 

(2 hod., 1 min.) - MP3. -- Obsahuje: Vražda v salonním kupé. 

Cimrman na prahu své kriminalistické kariéry ; Detektiv a básník ; 

Cimrmanova revoluce v němém filmu -- Cimrman v říší hudby. 

Cimrmanovy písňové texty ; Cimrmanova kabina pro začínající 

houslisty ; Osud Cimrmanovy mamutí opery Panama -- Dlouhý, 

Široký a Krátkozraký. Cimrmanova cesta za pohádkou -- Lijavec. 

Anekdoty -- Blaník. Nevěřící Vlasák -- Dobytí Severního pólu. 

Zkouška nové technické síly ; Živý obraz: Škodu nezjistí, kdo se 

pojistí -- Záskok. Hamlet bez Hamleta -- Švestka. Cimrman - kočovný 

dentista ; Šel nádražák na mlíčí -- Afrika. České koloniální výboje -- 

Posel z Liptákova. Posel světla. -- Hrají: Ladislav Smoljak, Zdeněk 

Svěrák, Miloň Čepelka, Pavel Vondruška, Oldřich Unger, Bořivoj 

Penc, Václav Kotek, Jaroslav Vozáb, Jan Kašpar, Genadij Rumlena, 

Jaroslav Weigel, Petr Reidinger, Marek Šimon. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2739/1-2 

Švestka : jevištní sklerotikon 

(2 hod., 38 min.) - MP3. -- v Divadle Járy Cimrmana 24.5. 1998 (1. 

CD) a 31.5. 1998 (2. CD). -- Obsahuje: Seminář -- Švestka : hra -- 

Seminář -- Švestka : hra. -- Režie divadelního představení Ladislav 

Smoljak. -- Hrají: Ladislav Smoljak (Přemysl Hájek, vechtr v.v.), Petr 

Reidenger (Kamil Patka, mladý vechtr), Jan Kašpar (Sváťa Pulec, 

horolezec), Jaroslav Weigel (Blažej Motyčka, Hájkův bratranec), 

Pavel Vondruška (Eda Wasserfall, člen KČT), Václav Kotek (Emilka 
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Najbrtová, služka, Kryštof Nastoupil, úředník), Petr Brukner (Jenny 

Suk, sufražetka, Andulka Šafářová, venkovanka). 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2740 

Vražda v salonním coupé 

(55 min.) - MP3. -- Obsahuje: Vědecké sympozium Cimrman 

kriminalista -- Vražda v salonním coupé. -- Účinkují: Zdeněk Svěrák 

(inspektor Trachta), Petr Brukner (praktikant Hlaváček), Jaroslav 

Weigel (továrník Bierhanzel), Jan Hraběta (továrník Mayer), Jaroslav 

Vozáb (stevard), hovoří Ladislav Smoljak, Miloň Čepelka, Pavel 

Vondruška, Jaroslav Vozáb, Václav Kotek. 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2741 

Vyšetřování ztráty třídní knihy 

(1 hod., 18 min.) - MP3. -- Obsahuje: Divadelní seminář -- 

Vyšetřování ztráty třídní knihy. -- Hrají: Zdeněk Svěrák (učitel), 

Ladislav Smoljak (ředitel), Jaroslav Weigel (inspektor), Miloň 

Čepelka (zemský školní rada). 

Divadelní hra.  

 

Smoljak, Ladislav                             ZK 2742 

Záskok : Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta 

(1 hod., 20 min.) - MP3. -- Obsahuje: Divadelní seminář Cimrmanova 

kočovná herecká společnost -- Záskok - Mistr přijíždí -- Záskok - 

Vlasta -- Divadelní režie Ladislav Smoljak. -- V 1. práci hovoří: Pavel 

Vondruška, Jaroslav Weigel, Ladislav Smoljak, Genadij Rumlena, 

Jan Kašpar, Václav Kotek. V 2. práci účinkují: Jan Hraběta 

(principál), Bořivoj Penc (Vypich), Petr Brukner (Vlasta), Miloň 

Čepelka (Vogeltanz), Marek Šimon (Bárta), Zdeněk Svěrák 
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(Prácheňský). Ve 3. práci účinkují: Petr Brukner (Vlasta), Marek 

Šimon (Bárta), Bořivoj Penc (Vypich), Miloň Čepelka (Vogeltanz), 

Zdeněk Svěrák (Prácheňský), Jan Hraběta (principál). 

Divadelní hra. 

 

Rytířová, Helena                               ZK 2748 

Život (je) byl pes 

(2 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Lábus. 

Vzpomínky vyprávěné voříškem jménem Život, jehož si panička 

vzala z útulku.  

 

Crement, Xavier                                ZK 2776 

Dost bylo kokotů! : kniha, která vám objasní mnohé záhady 

společnosti 

(5 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Jan Čenský 

Kniha rozebírá výrazně humornou nadsázkou chování početné 

skupiny lidí, které autor nazval "kokoty".  

 

Crement, Xavier                               ZK 2777 

Kokoti jsou věční : Kde je najít? : jak se jich zbavit? 

(5 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jan Čenský 

Druhá část kokotí trilogie, rozebírá s výrazně humornou nadsázkou 

chování početné skupiny lidí, které autor nazval "kokoty". Tato část 

obsahuje návody, jak se jim bránit.  

 

Crement, Xavier                               ZK 2778 

Spiknutí kokotů : je vůbec šance je zastavit? 

(4 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Jan Čenský. 
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Závěrečná část kokotí trilogie. Humorně laděné vyprávění o lidských 

slabostech.  

 

Freiová, Valerie                                ZK 2779 

Stesti.cz, aneb, Jak je těžké najít chlapa 

(5 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Humorný román o tom, kterak žena středního věku k muži přišla  

a co jí to dalo námahy. 

 

Cronin, Archibald Joseph                 ZK 2785 

Další příhody z černého kufříku 

(6 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Úsměvné povídky, odehrávající se v malém skotském městečku na 

počátku našeho století, přinášejí další příběhy mladého lékaře 

Finlaye Hyslopa a jeho pacientů.  

 

Červená, Věra                                   ZK 2803 

Příběhy a recepty z pošťácké brašny 

(4 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Veselé historky ze života pošťáků, proložené oblíbenými lidovými 

recepty.  

 

Čech, František Ringo                      ZK 2816 

Ruský týden 

(3 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Zdeněk Loníček. 

Známý hudebník a humorista líčí komické zážitky z koncertního 

turné po Sovětském svazu.  
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Čtvrtek, Václav                                  ZK 2831 

Kotě z Kocourkova 

(1 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Dana Černá - Pro děti. 

Krátké příběhy zvířátek, která humorem bojují proti hlouposti, 

tvrdohlavosti a jiným lidským nedostatkům. 

 

Dahl, Roald                                       ZK 2837 

Čarodějnice 

(4 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Lucie Juřičková. 

První dětský horor. Příběh chlapce a jeho veselé babičky, kteří spolu 

bojují proti mafii čarodějnic.  

 

Dahl, Roald                                       ZK 2838 

Jakub a obří broskev 

(3 hod.) - MP3. -- Čte Igor Smržík - Pro děti od 7 let. 

Příběh malého Jakuba, který se za zvláštních okolností dostane do 

veliké broskve. 

 

Dahl, Roald                                       ZK 2839 

Jirkova zázračná medicína - Pro děti mladšího školního věku. 

(1 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová. 

Humorný příběh, ve kterém chlapec řeší svou nelibost vůči babičce 

dost svérázným způsobem.  

 

Dahl, Roald                                       ZK 2840 

Karlík a továrna na čokoládu - Pro čtenáře od 7 let. 

(4 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Libuše Havelková. 
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Dvakrát denně procházel hrdina knihy kolem brány obrovské 

továrny na čokoládu, a pokaždé si strašně přál podívat se dovnitř.  

O tom, jak se mu to podařilo, se dovědí čtenáři této knihy, plné 

sladké vůně čokolády i laskavého humoru. 

 

Dahl, Roald                                       ZK 2841 

Matylda  -  Pro děti od 8 let. 

(5 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková 

Humorné a tak trochu drsné vyprávění o chytré holčičce Matyldě, 

jejích hloupých rodičích a zvláštním nadání. 

 

Dahl, Roald                                       ZK 2842 

Obr Dobr - Pro děti od 7 let. 

(5 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Pohádkový příběh o holčičce Sofii, která se, bez vlastního přičinění, 

ocitne v Obří zemi.  

 

Dahl, Roald                                       ZK 2843 

Prevítovi - Pro čtenáře od 7 let. 

(1 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Příběh o zlomyslných manželích Prevítových, jejich vztahu k sobě 

i zvířatům.  

 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2852 

Koukám se okolo 

(4 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Sbírka různorodých a svěže napsaných fejetonů, uveřejňovaných 

v posledních letech v tisku a rozhlase.  



29 
 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2853 

Lázeňská kúra 

(5 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Úsměvné vyprávění o slastech a strastech lázeňského života.  

 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2856 

V oblaku dezinfekce 

(3 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Knížka úsměvných postřehů z oblasti zdravotnictví tak, jak oblíbená 

česká herečka získávala zkušenosti jako pacientka v nejrůznějších 

zdravotnických zařízeních.  

 

Dousková, Irena                                ZK 2878 

Oněgin byl Rusák 

(7 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Osobité názory studentky Heleny Součkové znovu evokují dobu 

normalizace a jsou volným pokračováním autorčiny knížky "Hrdý 

Budžes".  

 

Šmíd, Zdeněk                                    ZK 2879 

Strašidla a krásné panny 

(9 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Elvíra Soukalová, Hana Džudžová. 

Soubor pověstí a příběhů z Karlovarska, které autor oživuje formou 

moderního humoru. 

 

Dudek, Oldřich                                  ZK 2890 

Bufet blízko umění 

(6 hod., 47 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 
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Humoristicky pojatá životní bilance scénáristy Oldřicha Dudka.  

 

Girard, Anne-Sophie                        ZK 2895 

Dokonalá žena je blbka! : příručka pro "nedokonalé" ženy 

(1 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Seznam zavedených pravidel, které je dobré dodržovat v jakékoli 

životní situaci nedokonalé ženy.  

 

Durrell, Gerald Malcolm                  ZK 2902 

Oslí spiknutí - Pro děti.  

(3 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Úsměvný příběh ze života anglické rodiny na prázdninách 

u Jonského moře, jejíž děti pomáhají kamarádovi splatit dluh 

dobrodružnou loupeží oslů. 

 

Edwards-Jones, Imogen                   ZK 2913 

Hotel Babylon, aneb, Nechcete raději zůstat doma? 

(11 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Luděk Nešleha. 

Děj se odehrává v luxusním hotelu Babylon v centru Londýna, kde 

se potkávají bohatí a mocní celého světa i všech národností. 

Osobitým a vtipným způsobem nás hotelem i jeho zázemím 

provede recepční onoho místa. Vše, co nyní následuje se doopravdy 

stalo.  

 

Fischerová, Daniela                          ZK 2956 

Duhová jiskra 

(2 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Bořivoj Navrátil. 
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Krátké příběhy, určené starším dětem, ale i dospělým. Skrývají 

v sobě humor, moudrost i ponaučení a nutí k zamyšlení nad 

světem.  

 

Franková, Hermína                          ZK 2988 

Macourek, Miloš  

Dívka na koštěti - Pro děti a mládež.  

(3 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová. 

Humorné příhody mladé čarodějnice Saxany, která svoji 

nesmrtelnost vymění za "obyčejný" lidský život.  

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 2993 

Robin 

(8 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Vtipně napsaný příběh vícečlenné rodiny, jejíž zaběhaný životní styl 

obrátí naruby její nový člen, zcela originální exemplář foxteriéra.  

 

Fulghum, Robert                               ZK 2998 

Ach jo, aneb, Některé postřehy z obou stran ledničky 

(5 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Kniha drobných příběhů, humorně laděných postřehů a filozofických 

zamyšlení o životě a jeho úskalích.  

 

Šmíd, Zdeněk                                   ZK 3036 

Strašidla a krásné panny 

(9 hod., 36 min.) - MP3. -- Čtou Elvíra Soukalová, Hana Džudžová. 

Humorné parafráze na staré lidové pověsti, kalendářové historky 

a anekdoty z Karlovarska.  
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Vebrová, Sandra                               ZK 3056 

Ducháčkovic rodina, aneb, Strašidla mezi námi 

(6 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Veselé příhody tří sourozenců duchů, kteří žijí v podivném sídle za 

mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi a vyvádí tam jednu 

rošťárnu za druhou.  

 

Sovák, Jiří                                          ZK 3066 

Sovák počtvrté : milosrdné a nemilosrdné historky, aneb, 

Bejvávalo 

(8 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Další příběhy, které na své chatě vyprávěl známý český herec.  

 

Rosten, Leo Calvin                           ZK 3068 

Jidiš pro radost 

(4 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Kajetán Písařovic. 

Kompletní slovník jidiš výrazů doprovázených příběhem, anekdotou, 

nebo hořkou glosou o životě. 

 

Goscinny, René                                ZK 3072 

Mikulášovy prázdniny - Pro čtenáře od 9 let. 

(4 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Krátké, vtipné epizody z mimoškolního prostředí kluka Mikuláše 

a jeho kamarádů.  

 

Greene, Graham                               ZK 3078 

Monsignore Quijote 

(6 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Fišer. 



33 
 

Humorná románová obdoba příběhů Dona Quijota a Sancho Panzy 

ve Španělsku dvacátého století.  

 

Grym, Pavel                                       ZK 3107 

Mistři bez fraků : nezaručené historky a zaručené historie 

(10 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Desítky anekdot a humorných příběhů o lidech z uměleckého 

prostředí, které sestavil známý divadelní kritik.  

 

Habberton, John                               ZK 3113 

Hýta a Batul. Děti jiných rodičů - Pro děti.  

(8 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Jaromír Meduna. 

Další příhody dvou malých chlapců, kteří jsou po narození sestřičky 

posláni k tetě, která má o výchově své představy. 

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3136 

Druhý dekameron ; Lidožroutská historie : parodie, morytáty 

a banality. -- Obsahuje: Dobrý voják Švejk -- Paměti pana 

Tenkráta. 

(14 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Výbor z díla. Svazek obsahuje politické satiry, povídku Dobrý voják 

Švejk a karikaturu Paměti pana Tenkráta.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3137 

Reelní podnik : grotesky a mystifikace : třetí dekameron 

(20 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla. 

Obsáhlý výbor obsahuje grotesky a mystifikace převážně 

z poválečného období Haškovy tvorby.  
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Hašek, Jaroslav                                 ZK 3138 

Škola humoru 

(4 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Jiří Štědroň. 

Výbor satir a humoresek, které vtipně reagují především na 

soudobé politické a hospodářské poměry.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3139 

Šťastný domov 

(1 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Václav Vydra. 

Humoresky. Z archivu Českého rozhlasu, pořad Pokračování za pět 

minut. 

 

Hnízdil, Jan                                        ZK 3143 

Mým marodům : jak vyrobit pacienta 

(8 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze doporučit 

všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou 

ochotni pro ně něco udělat.  

 

Amory, Cleveland                              ZK 3157 

O kocourovi a bručounovi : poetika i humor, potěší všechny 

milovníky zvířat 

(9 hod.) - MP3 -- Čte Pavel Tesař. 

Druhý díl volné trilogie amerického autora, známého zastánce práv 

zvířat, s laskavým humorem a porozuměním vypráví o svém soužití 

s bílým kocourem, pojmenovaném Lední medvěd.  

 

MacDonald, Betty                             ZK 3162 

Co život dal a vzal 
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(12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čtou Vilma Cibulková, Martina Hudečková  

Ve volném pokračování humoristického románu "Vejce a já" vypráví 

autorka o třech důležitých etapách svého života. 

 

Devátá, Ivanka                                  ZK 3177 

Jak jsem se zbláznila 

(6 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Ivanka Devátá. 

Stres a životní i pracovní těžkosti dovedly autorku do psychiatrické 

léčebny. Své zážitky z tohoto pohnutého období podává čtenářům 

s humorem a nadhledem.  

 

Pick, Jiří Robert                                 ZK 3205 

Ruce vzhůru, boys, aneb, Kniha o životě a smrti 

(1 hod., 23 min.) - MP3  -- Čtou Igor Smržík, Martin Zahálka. 

Sbírka krátkých parodických próz a veršů z Divokého západu - 

úsměvných, satirických nejčastěji však z oblasti černého humoru.  

 

Jirotka, Antonín                                 ZK 3207 

Bezdomovec s titulem a jiné povídky 

(8 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic 

Sbírka humorně laděných detektivních povídek vypráví o případech, 

které řeší poněkud netradiční dvojice soukromých detektivů.  

 

Luňák, Petr                                        ZK 3210 

Hrdinové : humoristický román bez vtipu 

(12 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Humorný román sleduje všední život studentů pražské Filozofické 

fakulty na pozadí událostí posledních měsíců před sametovou 

revolucí.  
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Herriot, James                                   ZK 3217 

Zvěrolékař opět v jednom kole 

(17 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Plachý 

Čtvrtý díl vyprávění o příbězích zvěrolékaře. Válka skončila  

a zvěrolékař se opět vpravuje do strastí každodenního života 

v Darrowby.  

 

Hájková, Veronika                            ZK 3233 

Pes ve městě, aneb, Peklo a půvaby druhého dospívání 

(7 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Humoristická próza, v níž hlavní hrdinka - matka v pozdním věku - 

popisuje roční soužití se vzdorným štěnětem, svérázným dítětem, 

rozmazleným manželem a dalšími členy rodiny.  

 

Lawson, Jenny                                   ZK 3244 

Fakt se to stalo?, aneb, Víceméně pravdivé a rozhodně 

originální memoáry 

(12 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Vtipná a satiricky kousavá americká blogerka glosuje ve své 

románové prvotině zásadní události svého dětství, prožitého  

v jednom texaském zapadákově.  

 

Walliams, David                               ZK 3245 

Pan Smraďoch -- Pro děti kolem deseti let.  

(3 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Ivana Lokajová. 

Veselý i dojemný příběh o dvanáctileté Chloe, která se spřátelí 

s bezdomovcem Smraďochem. 
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Fielding, Helen                                  ZK 3266/1-2 

Celebrity pro Afriku 

(14 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Ve svém románu spojila autorka s velkou dávkou humoru, 

porozumění a soucitu dva zdánlivě neslučitelné světy - kult celebrit 

a utrpení třetího světa. 

 

Holcová, Milena                                ZK 3269 

Babky na divoko 

(7 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková. 

Úsměvný příběh s psychologickým podtextem se lehkým tónem 

dotýká závažných otázek mezilidských vztahů, problémů 

vzájemného soužití dvou generací. 

 

Berg, Ellen                                         ZK 3275 

Já ti to opepřím, miláčku 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Autorka se věnuje s notnou dávkou černého humoru námětu 

ženské pomsty za nepovedené vztahy.  

 

Holub, Jiří                                          ZK 3279 

Jak se zbavit Mstivý Soni - Pro děti kolem 10 let. 

(3 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková. 

Mstivá Soňa versus páťáci, neboli Kdo to déle vydrží. Humorný 

příběh ze školního prostředí.  

 

Giesbert, Franz-Olivier                      ZK 3286 

Himmlerova kuchařka 

(9 hod., 7 min.) - MP3 - Čte Ivana Lokajová. 
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Groteskní román, ve kterém spolu s hrdinkou a jejími pohnutými 

osudy poznáváme zlomové okamžiky dějin dvacátého století. 

 

Holub, Jiří                                          ZK 3287 

Kolik váží Matylda - Pro děti od 8 let. 

(2 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Humorné vyprávění třeťáka Káji, který je trochu jiný než ostatní děti 

ve škole, takže kromě běžných starostí musí občas řešit i něco 

navíc.  

 

Holub, Jiří                                          ZK 3288 

Vzpoura strašidel - Pro děti okolo 10 let. 

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

Humorný příběh o strašidlech ze zámku Červená.  

 

Mlynářová, Marcela                          ZK 3301 

Důchodkyně nestřílejte 

(5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

S úsměvem i sarkasmem popsané zážitky šarmantní rozvedené 

dámy kolem šedesátky.  

 

Drijverová, Martina                           ZK 3307 

Nezbedníci - Pro čtenáře od sedmi let. 

(1 hod., 5 min.) - MP3. -- Čtou Jan Dolanský, Lenka Vlasáková. 

Vtipné a trošku strašidelné vyprávění o malých rošťácích.  
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Kratochvíl, Miloš                               ZK 3310 

Prázdniny blbce číslo 13 - Pro děti od 8 let. 

(2 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Matouš Ruml. 

Devítiletý Tadeáš schytal na vysvědčení tři trojky a cestou na 

prázdniny je v autě dusivé ticho. Kéž by rodiče nebrali známky tak 

vážně. Humorné vyprávění pro děti od 8 let. 

 

Horníček, Miroslav                            ZK 3320 

Chvála pohybu 

(50 min.) - MP3. 

Knížka vyprávění a úvah o pohybu ve všech podobách je psána 

s humorným, pro autora typickým akcentem.  

 

Hořec, Petr                                        ZK 3323 

Úsměvy jeviště a zákulisí 

(10 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha. 

Autorovy vzpomínky na celou plejádu vynikajících bardů českého 

herectví.  

 

Backman, Fredrik                             ZK 3340 

Muž jménem Ove 

(10 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jan Vlasák. 

Román o starém vzteklounovi komicky ztvárňuje řadu situací, které 

nám jsou důvěrně známé. Kniha se nese ve stejném duchu jako 

film "Lepší už to nebude". 

 

Kastnerová, Alena                            ZK 3344 

O líné babičce - Pro děti od 6 let. 

(2 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Arnošt Goldflam. 
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Veselá knížka plná neuvěřitelných dobrodružství, která zažívá 

docela obyčejná babička, která se rozhodla, že si bude v důchodu 

plnit všechna svá tajná přání.  

 

Townsend, Sue                                 ZK 3347/1-2 

Adrian Mole a zbraně hromadného ničení - Pro děti a mládež. 

(14 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Další ze série oblíbených humorných příběhů věčného smolaře 

Adriana Molea se odehrává v Leicesteru na počátku 21. století.  

 

Kratochvíl, Miloš                               ZK 3376 

Puntíkáři - Pro děti od osmi let. 

(2 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte David Prachař. 

První kniha ze série Pachatelé dobrých skutků. Filip a Michal, dva 

nerozluční kamarádi, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu 

lumpárnu za druhou.  

 

Walliams, David                               ZK 3454 

Babička drsňačka 

(3 hod., 40 min.) - MP3  -- Čte Jiří Lábus.  

Seznamte se s Benovou babičkou. Je jako každá jiná - až na to, že 

je mezinárodní lupičkou klenotů a má v plánu ukrást korunovační 

klenoty! Budete se skvěle bavit. Možná budete i trochu brečet. Ale 

nikdy se nebudete nudit.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3456 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I., 

V zázemí 

(9 hod., 35 min.) - MP3  -- Čte Oldřich Kaiser. 
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Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3457 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II, Na 

frontě 

(10 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Oldřich Kaiser. 

Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.  

 

Paasilinna, Arto                                ZK 3459 

Prostopášný modlitební mlýnek 

(6 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Bláznivá cesta dvou Finů, svérázného vynálezce a jeho 

nezaměstnaného kamaráda, po světě s bizarním vynálezem - 

automatickým modlitebním mlýnkem. 

 

Vebrová, Sandra                               ZK 3461 

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy 

(5 hod., 41 min.) - MP3  -- Čte Marcela Šiková - Pro čtenáře od 9 let. 

Pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi  

a vyvádí tam jednu rošťárnu za druhou.  

 

Amory, Cleveland                              ZK 3476 

O kocourovi, který přišel na Vánoce : neobyčejný příběh, 

rozesměje vás a zasáhne vaše srdce 

(7 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Pavel Tesař 

První díl volné trilogie humorně laděného příběhu o přátelství  

a jedinečném poutu na celý život, jež vzniklo mezi autorem  

a nalezeným kocourkem.  
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Kuhn, Shane                                      ZK 3484/1-2 

Jak zabít svého šéfa : příručka stážisty 

(13 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Vražedně ironický thriller pro všechny vyznavače akce, černého 

humoru a napětí v drsném tarantinovském stylu.  

 

Hrych, Ervín                                        ZK 3487 

Krhútská kronika 

(4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Humoristický román vypráví o národu Krhútú, který obýval od 

pradávna oblast české kotliny a žil v bujné symbióze 

s bratraneckým národem českým. Srdečnému objetí Čechů však 

zcela nepodlehl, zachoval si prastaré tradice a ve dvacátém století 

začíná znovu rozvíjet svéráznou kulturu s prvky obnovené krhútské 

státnosti.  

 

Chudožilov, Petr                               ZK 3504 

Na velrybě 

(3 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík. 

Krátké, půvabné a hravé pohádky pro děti i dospělé, jimž nechybí 

humor, poezie ani moudrost.  

 

Doležalová, Marie                            ZK 3544 

Kafe @ cigárko 

(8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Vtipné příběhy z hereckého prostředí. Herečka Marie Doležalová za 

svůj blog o hercích obdržela v roce 2015 literární cenu Magnesii 

Literu a zvítězila s ním v anketě Křišťálová lupa v kategorii 

One(wo)man show.  
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HUMOR – VTIP – SATIRA – GROTESKA 

2. díl 

 

 

Vonnegut, Kurt                                 ZK 3576 

Groteska, aneb, Už nikdy sami!  

(3 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Boris Rösner. 

Fiktivní autobiografická výpověď posledního amerického prezidenta 

Wilbura Narcise-11 Swaina, který sedí v troskách Empire State 

Building a vzpomíná. 

 

Nesvadbová., Barbara                     ZK 3586 

Garpíškoviny, aneb, Bibi a čtyři kočky 

(1 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Martin Dejdar - Pro děti. 

Svět podle psího Garpa, veselé vyprávění nejen pro děti, ale i jejich 

(pra)rodiče.  

 

Ingelman-Sundberg, Cat                 ZK 3588 

Brambory na vloupačku 

(12 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

První díl chystané trilogie o svérázné Lize seniorů. Humoristický 

román se satirickými prvky a kriminální zápletkou vypráví příběh 

pětice švédských penzistů, kteří se z nudy vydali na cestu zločinu.  

 

Shakespeare, William                     ZK 3591 

Zkrocení zlé ženy 

(1 hod., 41 min.) - MP3 -- Režie Markéta Jahodová ; rozhlasová 

úprava a dramaturgie Jana Paterová. -- Hrají: Viktor Preiss (Baptista 
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Milola), Ladislav Frej (Biančin nápadník), Otakar Brousek ml. 

(Petruchio, veronský šlechtic), Barbora Hrzánová (Kateřina), Andrea 

Elsnerová (Bianca) a další 

Komedie o konfliktu tvrdohlavé a chytré Kateřiny s neméně 

ostrovtipným Petrucciem. Renesanční fraška, která se zhlédla 

v antické komedii, je plná humoru i v jedenadvacátém století. 

 

Chřibková, Ivana                              ZK 3598 

Suchý hadr na dně mořském 

(5 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Krátké, humorné příběhy o trampotách dospívajícího člověka 

i nelehkém soužití s rodiči ukazují, že je možné život brát i z té 

veselejší stránky. I když si na ten okamžik někdy musíte chvíli 

počkat.  

 

Landsman, Dominik                        ZK 3599 

Deníček moderního fotra, aneb, Proč by muži neměli mít děti 

(6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Jak to může vypadat, když se muž ocitne na rodičovské dovolené? 

Humorná knížka vznikla na základě úspěšného blogu, který autor 

založil s příchodem prvního dítěte.  

 

Taylor, Patrick                                  ZK 3600/1-2 

Doktore, fofrem, jde o život! 

(15 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Kaleidoskop komických příběhů praktického lékaře plných 

laskavého humoru a životní moudrosti, irská obdoba francouzských 

Zvonokos.  
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Walliams, David                               ZK 3601 

Ďábelská zubařka - Určeno starším dětem. 

(4 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Do města se přistěhuje nová zubařka, paní Kousavá. A začnou se 

dít divné věci. Hororová komedie tak plná britského černého 

humoru, že se budete bát, až se budete za břicho popadat. 

 

Ingelman-Sundberg, Catharina            ZK 3604 

Půjčiti stříbro, loupiti zlato 

(11 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Volné pokračování humoristického románu s kriminální zápletkou 

"Brambory na vloupačku", nás zavádí za známou pěticí důchodců, 

kteří se vydali do Las Vegas, aby získali peníze pro svůj fond. 

 

Landsman, Dominik                        ZK 3606 

Deníček moderního fotra 2, aneb, Pánbůh mi to oplatil na 

dětech 

(6 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Filip Sychra. 

Příchod dítěte na svět obrátí život naruby. Své o tom ví i autor, který 

s humornou nadsázkou radí, jak přežít rodičovskou dovolenou bez 

trvalých následků. 

 

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)             ZK 3610 

Henry a jeho hosté  

(4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Pavel Tesař. 

Humoristický román je zábavným propletencem příběhů, lásek, 

snah a intrik několika dočasných obyvatel jednoho šlechtického 

sídla.  
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Silverstein, Shel                               ZK 3644 

Jen jestli si nevymýšlíš 

(1 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová 

Hravá sbírka vtipných básniček pro děti oblíbeného amerického 

spisovatele, kreslíře a muzikanta. Veselé verše pobaví jak mladší 

děti, tak i jejich starší sourozence a rodiče. 

 

Jílek, Antonín                                    ZK 3649 

Pán s jedním zubem : příběhy mentálně postižených chlapců 

a jejich chybujícího, ne-li neschopného vychovatele 

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

Humorné, ale současně hluboce lidské a citlivé vyprávění o dětech, 

které osud zavál na okraj "zdravé společnosti". 

 

Kästner, Erich                                   ZK 3672 

Veselá trilogie - Obsahuje: Tři muži na sněhu -- Honba za 

miniaturou -- Malý pohraniční styk. 

(14 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla. 

Ve třech úsměvných románech vypráví autor o tom, co všechno 

může potkat člověka, když se rozhodne vyjet si na dovolenou.  

 

Kaufman, Bel                                   ZK 3673 

Nahoru po schodišti dolů 

(8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Humoristický román zachycuje poměry na newyorské střední škole, 

kam chodí děti černochů, přistěhovalců a různé problémové 

případy.  
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Kirkegaard, Ole Lund                       ZK 3687 

Albert 

(2 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Zuzana Púčiková 

Úsměvná knížka pro děti o rozmanitých dobrodružstvích malého 

rošťáka z pohádkového městečka Karlíčkova. Hudební doprovod.  

 

Kishon, Ephraim                               ZK 3688 

Nejlepší 

(6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer. 

Sbírka groteskních humoristických povídek izraelského spisovatele.  

 

Lindgren, Minna                               ZK 3711 

Babičky: mrtvý kuchař : Siiri, Irma a Anna-Liisa na stopě 

(10 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Daniela Bartáková. 

Svérázný a zároveň humorný detektivní příběh odehrávající se ve 

zdánlivě poklidném finském domově důchodců. Brilantní finská 

variace na slečnu Marplovou.  

 

Jirotka, Zdeněk                                 ZK 3712 

Saturnin 

(6 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Oldřich Vízner. 

Humoristický román o podivuhodných dobrodružstvích, vyvolaných 

rozmarným sluhou Saturninem.  

 

Walliams, David                               ZK 3714 

Příšerná teta 

(4 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová 
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Humorný a zároveň strašidelný příběh o tom, kdo nakonec získá 

rodinné dědictví - ukrutná teta a její obří sova, nebo holčička Stella 

a její tajný kamarád? 

 

Nepil, František                                ZK 3717 

Srpen s bejbinkou 

(3 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš. 

Humorné vyprávění o rodinném cestování se starou Pragovkou po 

Rakousku a Jugoslávii v 60. letech 20. století v jedinečném podání 

Františka Nepila.  

 

Hašek, Jaroslav                                ZK 3723 

Veselé povídky 

(4 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec. 

Výbor z povídkové tvorby seznamuje čtenáře s drobnějšími prózami, 

situovanými do nejrůznějších míst Čech, Moravy, Slovenska  

i dalších zemí Rakouska-Uherska.  

 

Glaserová, Světlana                         ZK 3727 

Rusanda na větvi 

(3 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Humorně citlivé i sebeironické, autobiografické vyprávění od 

autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a Prahou.  

 

Dudek, Oldřich                                 ZK 3734/1-2       

Záletný ďábel a jiné radosti 

(13 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Soubor krátkých lechtivých humoristických povídek na téma láska, 

manželské i mimomanželské vztahy a život vůbec. 
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Stamp, Emer                                    ZK 3748 

Čuníkův supertajný deník 

(2 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Filip Sychra. 

Humorná knížka o čuníkovi a jeho kamarádech pobaví a rozesměje 

malé i velké čtenáře.  

 

Walliams, David                               ZK 3787 

Pan Smraďoch 

(3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus 

Veselý i dojemný příběh o dvanáctileté Chloe, která se spřátelí 

s bezdomovcem Smraďochem. 

 

Wallace, Danny                                 ZK 3797/1-2 

Yesman: řekni ano 

(22 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš 

Humoristický román britského prozaika je příběhem muže, který se 

rozhodne na každou otázku odpovídat "ano". Jeho život se rázem 

stane zajímavější, zábavnější a možná i lepší.  

 

Kraus, Ivan                                        ZK 3806 

Prosím tě, neblázni 

(4 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Plachý 

Série humorných povídek o všedních událostech autorova 

rodinného života. 

 

Kraus, Ivan                                        ZK 3807 

To na tobě doschne 

(3 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva 

Knížka humorných povídek, v nichž se autor vrací do svého dětství. 
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Kraus, Ivan                                        ZK 3808 

Výhodné nabídky, aneb, Život na západě 

(4 hod.,38 min.) - MP3 -- Čte Petr Rychlý 

Sbírka humoristických povídek, v nichž autor vylíčil s jemnou ironií 

každodenní život za naší západní hranicí. 

 

Kohout, Pavel                                   ZK 3845 

Ďáblův slovník ekonomie a financí 

(5 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Pavel Kohout, Jan Přeučil, Petr 

Kamberský. 

Originální a vtipné povídání si o nejrůznějších termínech ze světa 

ekonomiky a financí. 

 

Kroner, Jozef                                    ZK 3849  

Herec nejen na udici 

(2 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Vladislav Beneš 

Humorné vzpomínky a vyprávění slovenského herce. 

 

Krumbachová, Ester                        ZK 3851 

První knížka Ester 

(6 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká 

Vtipná a pozoruhodná knížka zahrnuje "neúmyslně zapomenuté, 

úmyslně neodeslané dopisy, smíchané s černými pohádkami". 

 

Larni, Martti                                      ZK 3883  

Čtvrtý obratel, aneb, Podvodníkem proti své vůli 

(11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Loníček 
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S humorem a sžíravou ironií líčí autor v románě osudy finského 

přistěhovalce, novináře a učitele. 

 

Pekárková, Iva                                 ZK 3889 

Sloni v soumraku 

(5 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková. 

Vtipný a zároveň trochu smutný příběh o vzniku a ztroskotání 

netradičního manželského svazku stárnoucí Angličanky 

a pětadvacetiletého Senegalce. 

 

Šrut, Pavel                                        ZK 3892   

Veliký tůdle 

(37 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká. 

Hravé básničky plné fantazie a slovního humoru o různých lidech, 

divech, zvířatech a Řecku. 

 

Fielding, Helen                                  ZK 3927 

Bridget Jonesová: s rozumem v koncích 

(12 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová 

Deník Bridget Jonesové". Trnitá cesta k získání duševní rovnováhy 

zralé třicátnice je opět popsaná s vtipem, sebeironií a šarmem 

moderní, inteligentní a chytré ženy. 

 

 

Brezina, Tomas                                 ZK 3942  

Kouzelný hrad. Červený drak - Čtvrtý díl 

(1 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  
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Humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein. - Pro děti od 9 let. 

 

 

Walliams, David                                ZK 3951   

Krysburger  -  Pro děti kolem 10 let. 

(4 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Filip Sychra. 

Zoein život není právě nejrůžovější..., i když něco málo růžového 

v něm přeci je, přestože je to jen krysí ocásek. Další zábavná, ale 

i dojemná knížka známého autora.  

 

Maršálek, Jiří                   ZK 3958 

S "padesátkou" na krku 

(3 hod., 43 min.) - MP3 - Čte Borek Kapitančik. 

Humorné příběhy o lidech nejen kolem padesátky. 

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 3959 

César se vrací 

(4 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Borek Kapitančik. 

Volné pokračování veselých příběhů vodícího psa Césara. 

 

Brezina, Thomas        ZK 3966 

Kouzelný hrad. Dračí pohár  

(1 hod., 41 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová. 

První díl humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  
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Fulghum, Robert        ZK 3978 

Od začátku do konce: naše životní rituály  

(8 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar. 

V této knize Fulghum svá vyprávění cíleně váže k rituálům, které 

jsou v náplni práce každého duchovního, a od nich pak odvíjí své 

typické úvahy. 

 

Formánek, Josef       ZK 3982 

Úsměvy smutných mužů: zápisky z léčebny 

(3 hod., 26 min.) – MP3 - Čte Filip Švarc. 

Beletristickou formou pojaté zápisky českého prozaika  

a cestovatele zachycují autorovy dojmy a prožitky z jeho pobytu 

v protialkoholní léčebně.  

 

Semple, Maria       ZK 3985 

Kde se touláš, Bernadetto 

(12 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Milada Čechová. 

Román s ironickým nadhledem vypráví příběh jedné svérázné 

americké rodiny, jejíž život zásadně ovlivní matčina psychická 

porucha.  

 

Brezina, Thomas       ZK 3987 

Kouzelný hrad. Rytířský turnaj 

(1 hod., 46 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová. 

Třetí díl humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  
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Brezina, Thomas            ZK 3988 

Kouzelný hrad. Výprava do podzemí 

(1 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Michaela Doležalová. 

Druhý díl humorné fantasy série o třech rozpustilých sourozencích, 

Lancelinovi, Maxovi a Gvendolině, kteří žijí na kouzelném hradě 

Rasselstein.  

 

Clarke, Stephen       ZK 3991/1-2 

Merde! Rok v Paříži 

(10 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Vladimír Hauser. 

V humoristicky laděném románu popisuje rodilý Angličan pro něj 

naprosto nepochopitelný a svérázný způsob života ve Francii.  

 

Townsend, Sue             ZK 3992 

Adrian Mole - léta v divočině 

(7 hod., 38 min.) - MP3 - Čte Jiří Kadlec. 

Další pokračování deníkových záznamů Adriana Molea zachycuje 

anglickou společnost a ne příliš úspěšný osobní život hrdiny na 

počátku 90. let 20. století.  

 

Boček, Evžen                                    ZK 4001 

Aristokratka ve varu 

(5 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Veronika Kubařová. 

Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Doležalová, Marie                             ZK 4005 

Kafe @ cigárko 
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(6 hod., 32 min.) - MP3. 

Vtipné příběhy z hereckého prostředí. Herečka, Marie Doležalová, za 

své blogové zápisky získala v roce 2015 literární ocenění Magnesia 

Litera a zvítězila s v anketě Křišťálová lupa v kategorii One(wo)man 

show.  

 

Vebrová, Sandra,                              ZK 4007 

Ducháčkovic rodina, aneb, Tajemství půlnoční mlhy 

(5 hod., 18 min.) - MP3 – Čte Václav Vydra. 

Pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem, ale rádi se vydávají mezi lidi 

a vyvádí tam jednu rošťárnu za druhou. 

 

Clarke, Stephen                               ZK 4012/1-2 

Už zase skáču přes Merde! 

(12 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Hauser. 

Volné pokračování humoristického románu Merde! v němž již 

známý anglický hrdina zdolává nástrahy v soužití s francouzskými 

spolupracovníky během svého pobytu v Paříži.  

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 4016 

Humorné příběhy 2: když človíček blázní 

(4 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

17 humorných příběhů, které na sebe mnohdy navazují. První 

příběh je vždy pravdivý a na něho navazuje druhý, jenž vznikl 

v autorově představě. Druhá část knihy je o vojně od začátku až do 

samého konce.  

 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0239623%5E%22&qt=zf&disp=Vebrov%C3%A1%2C%20Sandra%2C
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Maršálek, Jiří                                    ZK 4017 

Šestnáct schůdků, aneb, Příběhy ze sklípku 

(2 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

Humorné vyprávění o pravdivých i smyšlených situacích z prostředí 

vinného sklípku.   

 

Wells, Jeff, (D.V.M)                           ZK 4030 

Všichni mí pacienti kopou a koušou: uvěřitelné i neuvěřitelné 

historky z veterinární praxe 

(5 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop. 

V řadě napínavých i zábavných historek Jeff Wells dokládá, že život 

veterináře je plný nástrah, překvapení, smutku, ale i radosti 

a uspokojení z práce.  

 

Landrová, Dagmar                           ZK 4031 

Co říkal můj manžel gynekolog 

(2 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

Soubor krátkých, optimistických povídek o všedních prožitcích 

očima veselé ženy středního věku.  

 

Vebrová, Sandra                               ZK 4032 

Ducháčkovic rodina, aneb, Mlžani v nesnázích 

(6 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková -- Pro děti od 9 let. 

Další pokračování veselých příhod tří sourozenců duchů, kteří žijí 

v podivném sídle za mlžným oparem. Tentokrát pátrají po 

kouzelných Mlhčarovnících a tajemných Mlhupírech.  
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Landsman, Dominik                        ZK 4042 

Deníček moderního páru, aneb, Ženy jsou z Venuše a muži 

jsou debil 

(8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čtou Filip Švarc, Jana Pidrmanová. 

Dominik Landsman (Deníček moderního fotra) a Zuzana 

Hubeňáková (Vstupte bez klepání) spojili své síly a napsali knížku, 

která se vrací do doby, kdy to vše teprve začíná. Humorná knížka je 

plná narážek na klasická partnerská klišé - každý z pohledu svého 

pohlaví.  

 

Boček, Evžen                                    ZK 4043 

Aristokratka na koni  

(5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová.  

Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší 

nezáviděníhodné problémy a rozhodně nemá ustláno na růžích. 

S nevyčerpatelným humorem vše zachycuje ve svém fiktivním 

deníku.  

 

Mayle, Peter                                     ZK 4053 

Znovu Provence 

(8 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš. 

Závěrečné povídání o slunné Provence, které zavádí čtenáře opět 

mezi vinice, lány levandule, dubové lesíky, olivovníkové sady a mezi 

místní starousedlíky žijící stále ještě přirozeným tempem ročních 

období.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 4059 

Poslední aristokratka 

(7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová. 
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Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

Křesťan, Rudolf                                ZK 4064 

Proč nemám pistoli: 100 autorových nejnovějších fejetonů 

(8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

100 fejetonů, které v letech 2012-2014 napsal významný český 

novinář a publicista.  

 

Nešpor, Karel                                    ZK 4066 

Kudy do pohody: tisíc snadných rad, jak se uklidnit 

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

Čtivě napsaná příručka radí, jak dosáhnout vnitřního klidu a životní 

harmonie.  

 

Santarová, Alena                              ZK 4070 

Káťa, Katrin, Katynka -- Pro dívky od 12 let. 

(7 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová. 

Vtipně napsaný příběh čtrnáctileté dívky Káti, citlivého, poněkud 

rozkolísaného děvčete, které v průběhu jedněch prázdnin si musí 

vyřešit své první základní životní otázky.  

 

Poláček, Karel                                  ZK 4106 

Hráči 

(5 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop. 

Humoristický román z roku 1931 zachycuje určitou autonomní 

oblast lidské zábavy, a to hru v karty - mariáš.  
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Rigó, Béla                                         ZK 4109 

Dobrodružství rodiny Smolíkovy 

(3 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Podle televizní předlohy známého maďarského seriálu autorů 

Józsefa Romhányiho a Józsefa Neppa jsou tu převyprávěné příběhy 

potrhlé rodinky Smolíkových v čele s neposedným psem Zorrem. 

 

Boček, Evžen                                    ZK 4118 

Deník kastelána 

(7 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Vladimír Kudla. 

Deníkový příběh mladého muže, který se rozhodne přijmout místo 

na jednom zámku, aby tím zachránil své manželství. Román-deník 

je zasazen do doby po listopadu 1989.  

 

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)     ZK 4121 

Vlna zločinnosti na zámku Blandings - Obsahuje: Vlna 

zločinnosti na zámku Blandings -- Zakopaný poklad -- George a 

Alfred -- Domov mimo domov -- Případu se ujímá Jeeves -- Jeeves a 

nezvaný host -- Prožluklá aféra kamaráda Biffyho -- Jeeves a drahá 

spolužačka -- Babí léto jednoho strýce. 

(10 hod., 17 min.) - MP3  -- Čte Rudolf Pellar. 

Soubor autorových nejlepších humoristických povídek.  

 

Nepil, František                                ZK 4137 

Naschválníčci  

(2 hod., 26 min.) - MP3- Čte Vlastimil Brodský - Určeno pro děti. 

Úsměvné příhody z dětského letního tábora, kde řádí dva poťouchlí 

skřítci.  
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Viewegh, Michal                               ZK 4153 

Biomanželka 

(5 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Radek Valenta. 

Humoristický román s autobiografickými prvky. Sebeironický příběh 

manžela, který má pocit, že se ocitl kdesi na desáté příčce 

manželčina hodnotového žebříčku. 

 

Vaněček, Michal                               ZK 4179 

Ondra a klaun 

(2 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Petr Nárožný - Určeno pro děti 

Veselé vyprávění o Ondrovi, Amálce a jejich novém učiteli - klaunu 

Ferdinandovi.   

 

 

Walliams, David                              ZK 4187 

Dědečkův velký útěk - Určeno pro děti. 

(5 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus. 

Dobrodružný, humorný i dojemný román pro děti o silném poutu 

mezi malým vnukem a jeho dědečkem, letcem z druhé světové 

války.  

 

Goscinny, René                                ZK 4190 

Mikulášovy patálie 

(2 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte František Filipovský. 

Krátké, vtipné epizody ze školního i mimoškolního prostředí 

o Mikulášovi a jeho kamarádech.  

 

Herriot, James                                  ZK 4205 

Zvěrolékař jde do boje 

(8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop. 
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Další pokračování příhod a příběhů ze života anglického 

venkovského veterináře a jeho přátel i spolupracovníků. 

  

 

Davouze, Marta                                ZK 4206 

Loď v Bretani 

(6 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Daniela Kolářová. 

Další každodenní příhody Češky, která se po nezdaru prvního 

manželství usadila v Bretani. 

 

 

Fiker, Eduard                                    ZK 4222 

Paklíč 

(6 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop. 

Humoristický detektivní román, ve kterém proti bandě podvodníků 

v čele s nepravým policejním inspektorem, bojuje spisovatel 

detektivních románů spolu se svou ženou. 

 

 

Pačesová, Václava                            ZK 4229  

Zapadávání 

(2 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Vtipná, mile cynická kniha minipříběhů ze života jedné tak trochu 

vadnoucí ženy. 
 

Brycz, Pavel                                      ZK 4268 

Muž bez ženy není člověk 

(11 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Kajetán Písařovic. 

Humoristický román s nadsázkou popisuje starosti čerstvě 

rozvedeného čtyřicátníka. 
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Pratchett, Terry                                ZK 4270/1-2 

Čarodějky na cestách 

(13 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorné fantasy 

vyprávění o třech čarodějnicích, které se na přání zesnulé sudičky 

snaží zabránit sňatku Popelky a prince.  

 

Stamp, Emer                                    ZK 4313 

Čuníkovo úžasné dobrodružství - Pro děti od 8 let. 

(2 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Další humorné příběhy sympatického čuníka, který si píše svůj 

vlastní deník, se odehrávají po odletu zlých kuřat a Sedláka do 

vesmíru. 

 

Rachlík, František                           ZK 4322 

Pozdrav Pánbu, pane Randák 

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

Humoristický román o životních příbězích a osudech veselého 

hrdiny, pana Randáka. 

 

Jerome, Jerome Klapka                   ZK 4327 

Oni a já 

(8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Svěží a brilantní román, ve kterém klasik anglické humoristické 

literatury svým nezaměnitelným stylem popisuje trampoty spjaté 

s nákupem venkovské nemovitosti a její rekonstrukcí. 
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Backman, Fredrik                            ZK 4337 

Co by můj syn měl vědět o světě 

(3 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Lukáš Hejlík. 

Autor i nadále zůstává věrný tématu rodinných a mezilidských 

vztahů a v křehkém, úsměvném příběhu jednoho začínajícího táty 

rozkrývá radosti i obavy všech dospělých, kteří se snaží být dobrými 

rodiči.  

 

Cowell, Cressida                               ZK 4338 

Škyťák Šelmovská Štika III. 1, Jak vycvičit draka 

(5 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte David Novotný - Pro děti od devíti let. 

První díl vzpomínek Škyťáka Strašného Tresky III., což byl skutečně 

skvělý a obávaný náčelník kmene Chlupatých chuligánů i 

amatérský přírodovědec.  

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 4353/1-2 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války III, IV-- 

Obsahuje: Slavný výprask -- Pokračování slavného výprasku. 

(14 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Oldřich Kaiser. 

Kompletní znění III. dílu Slavný výprask a nedokončeného IV. dílu 

Pokračování slavného výprasku.  

 

Groen, Hendrik                                  ZK 4357 

Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku : další rok a pořád 

nemám rád staré lidi. A kolik je mně? 83 let 

(11 hod., 23 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák 

Pravděpodobně fiktivní, humorně laděný deník nizozemského 

autora obsahuje každodenní zápisky starého muže, který si během 

jednoho roku poznamenává své vzestupy a pády - v neposlední řadě 

jeho nový pokus o založení anarchistického klubu Staří-ale-ne-mrtví.  
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MacDonald, Betty                             ZK 4358 

Čáry paní Láryfáry 

(3 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -  Pro děti. 

Další část příběhů o paní Láryfáry a jejím léčení dětských zlozvyků 

a nectností, tentokrát kouzelnými prostředky  

 

 

MacDonald, Betty                             ZK 4359            

Farma paní Láryfáry 

(3 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Renata Volfová  - Pro děti. 

Třetí příběh o paní Láryfáry, která se odstěhovala na venkov, kde 

chová plno zvířat, která jí pomáhají při léčbě všech dětských 

neduhů, jako jsou například Hádavka či Nimravka.  

 

 

MacDonald, Betty                             ZK 4360 

Paní Láryfáry 

(2 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová -  Pro děti. 

Souborné vydání všech čtyř dílů o kouzlech paní Láryfáry, která umí 

léčit dětské "choroby".  

 

 

Hamilton-Paterson, Jame                ZK 4366/1-2 

Úžasná ostuda 

(15 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Kajetán Písařovic. 

Druhá kniha volné humoristicko-satirické trilogie o dalších 

nevídaných příhodách anglického spisovatele Geralda Sampera.  

 

 

Ingelman-Sundberg, Catharina       ZK 4386/1-2 

Loupež bez cavyků 
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(14 hod.,50 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Třetí z řady humoristických románů představuje další odvážné 

"projekty" partičky podnikavých důchodců, překračujících hranice 

zákona z ušlechtilých pohnutek. 

 

 

Durrell, Gerald Malcolm                   ZK 4392 

Ptáci, zvířata a moji příbuzní 

(9 hod., 30 min.) - MP3 - Čte Lubor Tokoš 

Volné pokračování knihy "O mé rodině a jiné zvířeně", autorových 

vzpomínek na dětství na řeckém Korfu a na první přírodovědné 

poznatky.  

 

Hoznauer, Miloš                               ZK 4393 

Stařec na čekané 

(2 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal. 

Kniha legendárního středoškolského pedagoga a publicisty 

vyjadřuje pocity šestaosmdesátiletého, duševně nesmírně 

činorodého muže, který se s humorným a satirickým nadhledem 

zamýšlí nad procesystáří a stárnutí.  

 

 

Hamilton-Paterson, James              ZK 4396/1-2 

Skandál 

(13 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Třetí kniha, plná břitkého sarkasmu a groteskních příhod 

egocentrického spisovatele Geralda Sampera, začíná totální 

destrukcí jeho domu v Toskánsku.  

 

Jech, Jaromír                                     ZK 4400 

Žerty s hastrmany a čerty 
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(5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá - Pro děti od 6 let.   

Veselá vyprávění o vodnících a čertech zpracovaná na podkladě 

lidových vyprávění.  

 

Durrell, Gerald Malcolm                   ZK 4404 

O mé rodině a jiné zvířeně 

(12 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Úsměvné, vtipné autobiografické vyprávění z ostrova Korfu ve 

Středozemním moři.  

 

Macourek, Miloš                               ZK 4406 

Žofka -- Určeno pro děti. 

(2 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Humorné vyprávění o příhodách orangutanní slečny, která vymýšlí 

pro zvířata v ZOO různé zábavy.  

 

Majorová, Milena                             ZK 4423 

Dámy a pánové, život začíná - Pro mládež. 

(7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Humornou formou pomáhá autorka mladému člověku orientovat se 

ve všech podstatných životních otázkách - výběr partnera, 

manželství, rodičovství, pracovní prostředí.  

 

Fielding, Helen                                 ZK 4426 

Dítě Bridget Jonesové : deníky 

(5 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Čtvrtý příběh z populární úsměvné řady, kde v hlavní úloze vystupuje  

"největší smolařka literárního světa v dalších zábavných denících, 

které vás chytí za srdce." Trhlá a romantická Bridget je tu zpět a 

stále si hlídá váhu, víno konzumuje s rozumem.  
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Pavel, Ota                                          ZK 4441 

Smrt krásných srnců 

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

Povídky jsou humorným a nostalgickým vyprávěním o židovské 

rodině, kde hlavní roli hraje svérázný otec, obdařený velkou láskou 

ke svým synům, přírodě a rybaření.  

 

Pavel, Ota                                         ZK 4443  

Jak jsem potkal ryby 

(4 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte JIří Pick. 

Soubor povídek, ve kterých se autor vrací do krajiny svého dětství  

a mládí, k řekám a potokům.  

 

Maršálek, Jiří                                    ZK 4461 

César tropí hlouposti 

(4 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik. 

Nevidomý autor vypráví o svém věrném kamarádovi, psovi Césarovi. 

 

Macek, Miroslav                               ZK 4486 

Saturnin se vrací : oficiální pokračování 

(4 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Vladyka. 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět a s ním i další oblíbení 

hrdinové - laskavý dědeček, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná 

přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach.  

 

Durrell, Gerald Malcolm                   ZK 4494 

Zoo na zámku 

(5 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar. 

Autor vypráví o tom, jak založil vlastní zoologickou zahradu, jejímž 
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posláním je uchovávat ohrožené zvířecí druhy.  

 

Legardinier, Gilles                            ZK 4496 

Všechno je jinak 

(11 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš. 

Andrew Blake, bohatý Brit v důchodovém věku, učiní radikální krok  

a nechá se najmout jako majordomus ve Francii. Kniha je plná 

jemného humoru, zábavných slovních potyček na téma Francie-

Anglie, ale i hlubokého lidského soucitu. 

 

Maugham, William Somerset         ZK 4521 

Julie, ty jsi kouzelná 

(10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Svěží humorný román zachycuje krátký úsek ze života stárnoucí 

hvězdy, která se po dlouhých letech poklidného manželství zamiluje 

do dvacetiletého mladíka.  

 

Maugham, William Somerset         ZK 4523 

Veselice, aneb, Kostlivec ve skříni 

(9 hod., 3 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar. 

Humoristický román klasika moderní anglické literatury se 

odehrává v prostředí londýnské bohémy ve třicátých letech našeho 

století.  

 

Melíšek, Jiří                                       ZK 4545 

Ať žijí duchové! - Pro čtenáře od 9 let. 

(3 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná 

Knížka napsaná podle stejnojmenného filmu vypráví o opravě 

starého hrádku, při níž dětem pomáhají duchové.  
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Menšík, Vladimír                              ZK 4546 

Vománkové víno a jiná vyprávění 

(42 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vománkové víno -- Krůta -- O vojně -

- Anekdoty -- Rodinné poměry -- Turecký med -- Učitelka 

hudby -- Zvrhlík -- Opera z pouti. -- Vypráví Vladimír Menšík. 

 

Stamp, Emer                                     ZK 4562 

Čuníkův neobyčejný deník 

(2 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra 

Sympatický čuník nechce nic jiného, než lenošit a hrát si se svými 

kamarády Kačerem a Krávou a jíst pomeje. Ale začíná mít pocit, že 

mu nikdy nic nevyjde podle plánu. -- Určeno pro děti. 

 

Cowell, Cressida                                ZK 4565 

Škyťák Šelmovská Štika III. II, Jak se stát pirátem 

(5 hod., 28 min.) - MP3 - Čte David Novotný.  

Druhý díl vzpomínek Škyťáka Šelmovského Štiky III., 

nejzábavnějšího vikingského hrdiny všech dob, vypráví o jeho 

dobrodružstvích na moři. Určeno pro děti od devíti let.  

 

Nešpor, Karel                                     ZK 4568 

Kudy do pohody : tisíc snadných rad, jak se uklidnit  

(1 hod., 46 min.) - MP3 -- Čtou Karel Nešpor, Tereza Bebarová. 

Čtivě napsaná příručka radí, jak dosáhnout vnitřního klidu a životní 

harmonie.  
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Leacock, Stephen                            ZK 4570 

Paní Trumberryová si dává hádat a jiné povídky 

(1 hod., 50 min.) - MP3 -- Obsahuje: Časné vstávání Primusa 

Jonese -- Paní Nashmelilová kupuje starožitnosti -- Zachraňte 

mě před mými přáteli -- Intimní odhalení ublížené ženy -- Můj 

rybářský rybníček -- Paní Trumberryová si dává hádat -- Moje 

memoáry a mizérie z učitelských let. -- Čte Jiřina Jirásková, 

Ladislav Mrkvička. 

Vybrané povídky z knihy známého britského humoristy, která vyšla 

pod názvem Kanadské žertíky. 

 

 

Cabicar, M. M.                                   ZK 4582 

Dítě školkou povinné : humorné příhody očima odvážného 

otce 

(7 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Humorné příběhy tříleté holčičky Viki, která začíná navštěvovat 

školku. Autor dokáže vystihnout každodenní zážitky tak, až vám dají 

pocit, že v tom rozhodně nejste sami. 

 

 

Wodehouse, Pelham Grenville            ZK 4584 

Štastná mořeplavba Montyho Bodkina 

(10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek. 

Humoristický román anglického klasika se tentokrát odehrává 

během plavby zaoceánského parníku z Británie do Spojených států.  
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Wodehouse, Pelham Grenville        ZK 4589 

Velké peníze 

(7 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte František Kreuzmann. 

Další z románů světového humoristy P. G. Wodehouse a nezbývá 

než obdivovat, s jak nápaditým humorem a vynalézavostí vede 

autor čtenáře tímto zábavným příběhem.  

 

 

Cabicar, M. M.                                   ZK 4590 

Dítě školkou povinné : ze života andílků 

(7 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Třetí část vtipných příhod jednoho odvážného otce, který se svou 

čtyřletou dcerkou Viki prožívá všední situace s nevšedním 

nadhledem a laskavým humorem, jehož absurdita čtenáře 

rozveselí.  

 

 

Cabicar, M. M.                                   ZK 4591 

Dítě školkou povinné : jak čůrají nevěsty 

(7 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic. 

Druhá část z volné řady humorných příběhů, jež jsou propojeny 

postavou již čtyřleté holčičky Viki, která oproti předcházející knižce  

o rok "zestárla" a stává se hlavním aktérem drobných, žertovně 

laděných epizod.  

 

Kinney, Jeff                                       ZK 4605 

Deník malého poseroutky. Ošklivá Pravda 

(1 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta -- Určeno pro děti. 

Další pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého 

Grega.  
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Kinney, Jeff                                       ZK 4606 

Deník malého poseroutky. Psí život 

(1 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta -- Určeno pro děti. 

Další pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého 

Grega.  

 

 

Kinney, Jeff                                      ZK 4607 

Deník malého poseroutky. Poslední kapka 

(1 hod., 19 min.) - MP3 - Čte Václav Kopta - Určeno pro děti. 

Pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega.  

 

 

Kinney, Jeff                                       ZK 4608 

Deník malého poseroutky. Rodrick je king 

(1 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta - Určeno pro děti. 

Pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega.  

 

 

Kinney, Jeff                                      ZK 4609 

Deník malého poseroutky 

(1 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Václav Kopta - Určeno pro děti. 

Humorné deníkové zápisky jedenáctiletého Grega Heffleyho.  

 


