
 

Audioknižní inspirace: Jaké tituly z narozeninové akce si nenechat ujít? 

Připravte si pořádnou audioknižní výbavu na podzim. Tisíce děl za akční cenu 199 Kč 

za kus nabízí v rámci narozeninových oslav Audioteka. Vybírat můžete i ze skvostů 

v superprodukčním zpracování. 

 

Audioteka je největší audioknižní platformou v Česku a právě teď slaví jedenácté narozeniny 

na našem trhu. Za dobu své existence rozšířila katalog na úctyhodných 7 600 titulů. Velmi 

aktivní je, i pokud jde o vlastní produkci – z její dílny pochází více než 500 audioknih, mezi 

nimiž najdete také příběhy v takzvaném superprodukčním zpracování. To posouvá 

posluchačský zážitek na úplně jinou úroveň. Zaujme jak hereckým obsazením, tak precizním 

zvukovým plánem a originálními audio efekty, které vás vtáhnou do děje. Poslech často 

dokresluje autentická hudba – jako tomu bývá u filmů. Není tedy divu, že právě s těmito tituly 

slavila Audioteka velký úspěch na prestižních cenách Audiokniha roku 2021, které uděluje 

Asociace vydavatelů audioknih. 

Speciální akce pouze od 11. do 13. října 2022 

I superprodukční tituly si můžete v rámci narozeninové akce pořídit za výhodných podmínek. 

Od 11. do 13. října 2022 je – stejně jako tisíce dalších audioknih – Audioteka nabídne za cenu 

199 Kč za kus. Na výběr máte z množství žánrů a oceňovaných autorů. K našim tipům 

rozhodně patří: 

 

 

 



 

Jiří Havelka: Agent 

Průlomový dokumentární audioseriál vypráví strhující 

příběh posledních dní života bývalého ruského agenta a 

nekompromisního Putinova kritika Alexandra Litviněnka. 

Mapuje dobu, kdy marně bojoval s následky otravy a 

zároveň pátral po tom, kdo za ní stojí. Autor a režisér Jiří 

Havelka s posluchači sdílí i citace z materiálů, které dosud 

nebyly do češtiny přeloženy nebo umělecky zpracovány. V 

hlavních rolích excelují hvězdy Dejvického divadla v čele 

s Jaroslavem Pleslem, Klárou Melíškovou, Ivanem 

Trojanem a Martinem Myšičkou. Agent se stal absolutním 

vítězem Audioknihy roku 2021 a na nejvyšší stupínek 

dosáhl i jako audio dramatizace roku. Porota dílo označila za výjimečný počin, který 

představuje nový začátek dokumentární „rozhlasové“ hry v podmínkách 21. století. 

Jakuba Katalpa: Němci 

Brilantně vypointovaný román české autorky Jakuby Katalpy 

se v Audiotece dočkal audioknižní podoby. Desítky postav v 

ní promlouvají hlasy špičkových interpretů v čele s Barborou 

Polákovou, Lukášem Příkazkým a Janem Hájkem. 

Dechberoucí děj přibližuje osudy Čechů a Němců za druhé 

světové války i jejich přesah do současnosti. Sílu celého díla 

umocňuje dobová hudba i autentické zvukové efekty. 

Poutavým pojetím dokáže oslovit i lidi, kteří se o historii 

prvoplánově nezajímají. 

 

Michail Bulgakov: Mistr a Markétka 

Takto zásadní dílo si v audioknižním zpracování zaslouží 

mimořádný přístup. Pod taktovkou Audioteky se na něm 

podílelo šedesát výjimečných interpretů v čele s Martinem 

Myšičkou, Annou Fialovou a Jiřím Lábusem. Výsledkem je 

více než patnáct hodin nepřetržitého hudebního nebo 

zvukového podkladu, který provází celým dějem. Perličkou 

jsou autentické dobové nahrávky z Moskvy 20. let minulého 

století. 

Také tento titul si odnesl prvenství v prestižním ocenění 

Audiokniha roku 2021, a to v kategorii Vícehlasá četba. V 

hodnocení o něm porota mluví jako o „filmu pro uši“. 

 

https://audioteka.com/cz/audiobook/agent?utm_source=tz&utm_medium=audiotekaweb&utm_id=bday-22
https://audioteka.com/cz/audiobook/nemci
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistr-a-marketka-audioteka?utm_source=tz&utm_medium=audiotekaweb&utm_id=bday-22


 

Kompletní nabídku audioknih a podrobnější informace k narozeninovým akcím najdete na 

www.audioteka.cz. 

O Audiotece 

Audioteka je největší platforma s audioknihami v České republice. Na tuzemském trhu slaví v říjnu 2022 

jedenáct let existence. Vedle české klasiky, detektivek, sci-fi, fantasy a cestopisů přináší posluchačům také 

faktografická díla, biografie i tituly zaměřené na seberozvoj a zdravý životní styl. Poslech na míru umožňuje 

aplikace Audioteka s řadou vylepšených funkcí, díky nimž si posluchači audioknihy vychutnají i bez připojení 

k internetu. Více o novinkách, službách i titulech najdete na www.audioteka.cz.  

Kontakt pro média: Evženie Belanová, e-mail: mediacz@audioteka.com, tel: 777 202 392 

  

https://audioteka.com/cz/?utm_source=tz&utm_medium=audiotekaweb&utm_id=bday-22
mailto:mediacz@audioteka.com

