
Asociace vydavatelů audioknih, TISKOVÁ ZPRÁVA, 28. 4. 2016 

 

V březnu bodoval Werich, Don Miguel Ruiz i Karel Čapek. 
AVA oznamuje deset nejprodávanějších audioknih v březnu 2016. 
 

Asociace vydavatelů audioknih (AVA) představuje žebříček prodejnosti audioknih distribuovaných na 
fyzických nosičích, sestavený podle údajů dodaných vydavatelstvími Radioservis, Supraphon, Popron Music, 
Tympanum, OneHotBook, Kristián, Mladá fronta a Země pohádek – členů AVA. 

 
 

Jan Werich: Forbíny vzpomínek I a II (Supraphon) 
účinkují Jan Werich a Jiří Borovička 
 
Koncem padesátých let jezdíval Jan Werich na „besedy s pracujícími“ 
po klubech ROH, vysokoškolských posluchárnách či sanatoriích. Jan 
Borovička, jenž byl manažerem orchestru Karla Vlacha a zároveň se v 
Divadle ABC staral o propagaci, pořizoval z těchto besed zvukové 
záznamy. (z anotace) 
 
 
 
 

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody (Tympanum) 
čte Jaroslav Dušek 
 
Ve Čtyřech dohodách don Miguel Ruiz odhaluje zdroj našich 
limitujících myšlenek, které nás okrádají o radost a přinášejí zbytečné 
utrpení. Kniha Čtyři dohody vychází ze staré moudrosti Toltéků a 
nabízí mocný nástroj, který může velmi rychle změnit naše životy a 
vnést do nich nový zážitek svobody, opravdového štěstí a lásky. (z 
anotace) 
 
 
 

 
František Novotný, Luděk Munzar: Setkání s Karlem Čapkem 
(Radioservis) 
účinkují František Novotný a Luděk Munzar  
 
…A tehdy mne napadlo, jaké by to asi bylo, kdyby obyčejný básník 
21. století usedl s mistrem Čapkem u jednoho stolu. Tak vznikl cyklus 
takových setkání, rozhovorů volně sestavených z Čapkových 
novinových nebo knižních článků, esejů a myšlenek. A když se tak 
skvělý český herec jako Luděk Munzar ujal toho, že si půjčí vestu 
pana spisovatele a na oplátku mu půjčí svůj hlas, nemohl jsem si 
přát víc. (z anotace) 
 



Žebříček deseti v březnu nejprodávanějších audioknih na fyzických nosičích 
 

1. Jan Werich: Forbíny vzpomínek I a II (Supraphon) 

účinkují Jan Werich a Jiří Borovička 

 

2. Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody (Tympanum) 

čte Jaroslav Dušek 

 

3. František Novotný, Luděk Munzar: Setkání s Karlem Čapkem (Radioservis) 

účinkují František Novotný a Luděk Munzar 

 

4. Josef Bernard Prokop: Karel IV – Tajný deník (OneHotBook) 

čte Jiří Dvořák 

 

5. Nejlepší pohádky před usnutím (Supraphon) 

čtou Libuše Šafránková, Marek Eben, Karel Höger  

 

6. Agatha Christie: Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota (Kristián) 

čte Ladislav Frej 

 

7. Aňa Geislerová: P. S. (Supraphon) 

čte Aňa Geislerová 

 

8. Jasper Swain: Dar z nebes (Země pohádek) 

čte Gabriela Filippi  

 

9. Andy Weir: Marťan (OneHotBook) 

čte Jan Zadražil a Jan Vondráček 

 

10. Zdeněk Svěrák: Povídky a Nové povídky (Supraphon) 

čte Zdeněk Svěrák 

 

Obálky jednotlivých audioknih je možno stáhnout z adresy http://bit.ly/ava-2016-03 

 

Asociace vydavatelů audioknih je spolek založený v dubnu 2014 za účelem zastupování a prosazování 
společných zájmů vydavatelů audioknih. V současné době sdružuje největší česká vydavatelství produkující 
audioknihy. Je vyhlašovatelem výročního ocenění Audiokniha roku (audiokniharoku.cz).  

www.asociaceaudioknih.cz 

 

 

Kontakt: 

Jakub Horák – výkonný ředitel AVA 
jakub.horak@asociaceaudioknih.cz 
+420 777 871 344 
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