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10. narozeniny Audioteky:  

Okořeňte si podzim audioknižními hity za výhodnou cenu 

Audioteka, největší platforma s audioknihami v Česku, slaví desetileté výročí. Z dárků 
se ale mohou radovat hlavně její zákazníci, kterým nabídne tisíce titulů za jednotnou 
cenu 199 Kč. V případě některých audioknih to znamená až 89% slevu. Posluchači tak 
budou mít jedinečnou šanci výhodně rozšířit svou audioknihovničku o skvělé příběhy 
na dlouhé podzimní večery, cesty do práce nebo relax před usnutím. Speciální akce 
potrvá pouhé tři dny, a to od 19. do 21. října 2021. 

Katalog titulů, které budou v rámci narozeninové akce k dostání za výhodnou cenu, je 
mimořádně pestrý. Zahrnuje snad všechny myslitelné žánry. Samozřejmostí jsou dlouhodobě 
posluchačsky nejoblíbenější detektivky, sci-fi a fantasy tituly. Nechybí ani audioknižní 
zpracování světově proslulých děl, cestopisů, biografií, příběhů pro děti i titulů podporujících 
osobní rozvoj. 

Mimořádný posluchačský zážitek 

Na své si také přijdou milovníci audioseriálů, který reprezentuje například audiositcom 
Recepce s excelentní Hanou Vagnerovou, Zuzanou Kronerovou a Marií Poulovou v hlavních 
rolích recepčních z nadnárodní firmy. Dámám, které vládnou třem K – kávovaru, kurýrům, 
komunikaci a leckde i klíčům, je vlastní humor i satira, což nabízí zajímavý posluchačský 
zážitek. 

Mezi lákadly se objeví také audioknižní provedení divácky úspěšné hry Jiřího Havelky 
Společenstvo Vlastníků, kterému se pod názvem Vlastníci dostalo prestižního ocenění 
Audiokniha roku 2020 v kategorii Dramatizace. Skvostné herecké výkony tu předvádí Jiří 
Lábus i další hvězdy v čele s Tatjanou Medveckou nebo Petrem Čtvrtníčkem. 

Obě jmenované audioknihy jsou v superprodukčním zpracování, kterému je vlastní precizní 
zvukový plán na míru, často včetně autentické hudby. Díky dokonale zvoleným zvukovým 
efektům a ruchům si posluchači děj vychutnají naplno, jako by byli jeho součástí. Tyto i další 
superprodukční tituly budou rovněž k dostání za zvýhodněnou cenu. 

Bohatší audioknihovnička snadno, rychle a výhodně 

Po dobu akce, která odstartuje 19. října a potrvá do 21. října 2021, budou ceny u všech 
audioknih z aktuální nabídky www.audioteka.cz upraveny přímo na stránkách. Bude je tak 
možné jednoduše vložit do košíku za akční cenu, aniž by byl k nákupu zapotřebí speciální 
slevový kód. 

V aplikaci Audioteka pak lze tituly snadno vybírat, pořizovat i přehrávat. Díky podpoře Apple 
CarPlay a Android Auto si je mohou posluchači vychutnat i na cestách. Ke každému titulu je 
k dispozici ukázka nebo až 50minutová kapitola k poslechu zdarma. Posluchač se tak může 
ještě před zakoupením audioknihy přesvědčit, že mu konkrétní zpracování vyhovuje. 

 

 

 

http://www.audioteka.cz/
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Podzimní audioknižní tipy 

Michail Bulgakov: Mistr a Markétka 

Světoznámý román o věčném boji dobra se zlem patří mezi stěžejní díla 
20. století. Aktuální zůstává dodnes. Devítidílné sérii dominují excelentní 
herecké výkony Martina Myšičky, Anny Fialové, Josefa Lábuse a dalších 
60 českých a slovenských herců. Děj podtrhují autentické nahrávky z 
Moskvy 30. let 20. století i originální hudba. Nejen fajnšmekři se tak mohou 
těšit na vskutku intenzivní zážitek. 

Kinga Krzemińska a Krzysztof Komander: Strážmistr Cuff 

Audioknižní krimi komedie zasvětí posluchače do nonšalantních metod 
strážmistra Cuffa, který právě vyšetřuje svůj jedenáctý, obzvláště složitý 
případ. Týká se známého anglického filantropa, který byl nalezen mrtvý 
v hotelovém pokoji. Jediným vodítkem je tajemný bankovní vklad 
vystavený pod falešným jménem. Superprodukční zpracování protkané 
zvukovými efekty a nezapomenutelnými výkony Davida Novotného a Jana 
Vondráčka v hlavních rolích vtáhnou posluchače do děje a dopřejí mu 
výjimečný zážitek.  

Agatha Christie: Černá káva 

Královna detektivek proslula nejen jako autorka próz, ale také divadelních 
her. Dramatizaci Černá káva dominuje postava Hercula Poirota a tentokrát 
jde o ničivou výbušninu. Svérázný detektiv ji má převézt do Londýna, ale 
než se naděje, nevyšetřuje jen krádež, ale rovnou vraždu. Namluvila 
Daniela Kolářová a další. 

Andrzej Sapkowski: Zaklínač I. – Poslední přání 

Ikona mezi fantasy a vůbec první ukázka superprodukčního zpracování v 
dějinách české audioknihy. Úspěšná adaptace Sapkowského ságy vznikla 
v produkci Audioteky dávno před tím, než vyšel seriál v režii Netflixu. 
Ponořte se do živoucího fantasy světa, v němž se proplétají osudy Geralta 
z Rivie, zaklínače, bělovlasého zabijáka monster a magických tvorů. V 
hlavních rolích se představují Jiří Plachý jako vyprávěč a Jiří Dvořák jako 
Geralt. Vyprávěčsky tu excelují i desítky dalších interpretů jako Miroslav 
Táborský, Veronika Bajerová nebo Ivan Čermák. 

Gary Paulsen: Divoká pustina 

Náš poslední tip patří dobrodružnému vyprávění pro velké i malé 
posluchače. Iditarodská stezka spojuje opuštěné zlatokopecké městečko 
ve vnitrozemí s pobřežím Beringova moře a Aljašského zálivu. Název 
Iditarod v jazyce domorodců znamená „vzdálené místo“ a právě tam míří 
Gary se svým psím spřežením. Těsným propojením s fascinující přírodou 
pozná sílu, něhu i brutalitu odlehlé divočiny. Namluvil Aleš Procházka. 

 

 

https://audioteka.com/cz/audiobook/mistr-a-marketka-audioteka?gclid=EAIaIQobChMIipvlkeSi8wIVKyB7Ch3ocw2bEAAYASAAEgJoXvD_BwE
https://audioteka.com/cz/audiobook/strazmistr-cuff
https://audioteka.com/cz/audiobook/cerna-kava
https://audioteka.com/cz/audiobook/zaklinac-i-posledni-prani---komplet
https://audioteka.com/cz/audiobook/divoka-pustina
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O Audiotece 

Audioteka je největší platforma s audioknihami v České republice. Na tuzemském trhu slaví v říjnu 2021 už 
deset let existence a v současnosti nabízí přes 6 700 titulů. Vedle české klasiky, detektivek, sci-fi, fantasy 
a cestopisů nabízí 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. Exkluzivní tvorbu v režii předních českých tvůrců 
a herců přináší Audioteka Klub, první streamingová služby s audioknihami na českém trhu. Více o novinkách, 
službách i výběru titulů najdete na www.audioteka.cz. 

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

mailto:mediacz@audioteka.com

