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ČESKÁ LITERATURA - ROMÁNY DRAMATA
Růžičková, Helena
A tak jsem šla životem

ZK 1465

1 audiodisk (8 hod., 53 min.) MP3 - Čte Miluše Kudličková
Vzpomínky herečky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru.

Souček, Ludvík
ZK 1514
Nebeské detektivky senzace a záhady
1 audiodisk (9 hod., 9 min.) MP3 -- Čte František Dočkal
Úvahy o stále záhadných otázkách a problémech ze světových i
kulturních dějin lidstva.

Formánek, Josef
ZK 1528
Zloděj příběhů (Prsatý muž a zloděj příběhů)
1 audiodisk (11 hod., 53 min.) MP3 - Čte Miloš Vavruška
Román na pomezí cestopisu a fikce s mnoha autobiografickými
rysy.

Neruda, Jan
ZK 1529
Obrázky (Pražské arabesky -- Pražské obrázky -- Různí lidé –
Trhani)
1 audiodisk (9 hod., 44 min.) MP3 - Čte Jiří Štědroň
Výbor je uspořádán do čtyř oddílů.
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Hubač, Jiří
ZK 1554
Lístek do památníku (Ikarův pád - Nezralé maliny)
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) MP3 -- Hrají: Karel Höger (František
Kalina), Blanka Waleská
(Bětuška Jarošová), Stella Zázvorková (Klára), Ivan Vorlíček (Jára),
Vladimír Menšík (Valnoha), Josef Větrovec (číšník)
Nahrávka Supraphonu podle tří televizních inscenací.

Hurikán, Bob
Pobožný střelec

ZK 1561

1 audiodisk (5 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Příběh z Divokého Západu.

Körnerová, Hana Marie
Pán hor. V.

ZK 1610/1-2

2 audiodisky (16 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková
Poslední díl z konce 19. století uzavírá rozsáhlou romantickou
ságu o osudech hrdých potomků francouzského šlechtického rodu
de Braie.

Körnerová, Hana Marie
Pán hor. VI.

ZK 1611/1-2

2 audiodisky (14 hod. 57 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková
Epilog romantické ságy francouzského šlechtického rodu.

Pejša, Jiří
Doktor a jeho přátelé

ZK 1615

1 audiodisk (8 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
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Známý vypravěč příběhů ze své lékařské praxe napsal další knihu
vzpomínek na známé osobnosti uměleckého i odborného světa.

Běhounek, František
ZK 1620
Kniha Robinsonů: osudy slavných trosečníků
1 audiodisk (14 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Příběhy ztroskotaných námořníků, kteří se plavili po světových
moří zhruba do 1. pol. 20. století.

Čech, Svatopluk
ZK 1671
Výlety pana Broučka (Pravý výlet pana Broučka do Měsíce -Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15.
století)
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 - Čte Jiří Škoda
Dvě prózy se společensko-kritickým podtextem vyprávějí o
fantastických výletech, jejichž hrdinou je typický český človíček z
maloměstského prostředí.

Nevrlý, Miloslav
Karpatské hry

ZK 1676

1 audiodisk (5 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Báseň v próze o putování rumunskými Karpaty je oslavou přírody i
lidí žijících stranou civilizace.

Ritter, Petr; Zdeněk Šťastný
Biliáry

ZK 1678

1 audiodisk (13 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška
Čtyři příběhy, inspirované občanským povoláním autorské dvojice
dvou právníků.
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Švandrlík, Miloslav
Drákulův švagr

ZK 1687

1 audiodisk (9 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Hororové příběhy, v nichž autor nezůstává nic dlužen pověsti svého
vtipu, humoru a překvapivé pointě.

Halada, Jan
Metternich kontra Napoleon

ZK 1749

1 audiodisk (11 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec
Autor seznamuje čtenáře s Metternichovým mládím, se světem v
němž vyrůstal a z něhož vykročil vstříc diplomatické kariéře.

Procházková, Kateřina
ZK 1759
Bacha, na zdi za tebou leze mravenec!
1 audiodisk (3 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Šárka Vondrová
Příběh ze současnosti je románovou prvotinou mladé české
autorky.

Beneš, Karel Josef
Uloupený život

ZK 1766

1 audiodisk (12 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Světově proslulý psychologický román o nemožnosti záměny dvou
lidských osudů, který spisovatel líčí na příběhu dvou sesterdvojčat.

Brdečka, Jiří
Kolty bez pozlátka

ZK 1780

1 audiodisk (9 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel

5
Příběhy tří pistolníků amerického Západu. Autor konfrontuje mýty
s historickou pravdou.

Beneš, Svatopluk
Být hercem

ZK 1783

1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Vzpomínky populárního českého divadelního a filmového herce
Svatopluka Beneše.

Šmíd, Jan
Údolí nejčistších radostí

ZK 1788

1 audiodisk (12 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Miroslav Saic
Román, který navazuje na knihy Čisté radosti mého života a
Návrat čistých radostí, popisuje dobrodružství obchodního
cestujícího na americkém jihozápadě.

Werich, Jan
ZK 1791
Balada z hadrů: unikátní záznam představení z Divadla ABC
z roku 1957
1 audiodisk (1 hod., 18 min.) MP3 -- Účinkují Jan Werich, Miroslav
Horníček, Gustav Heverle, Václav Trégl, Lubomír Kostelka, Stella
Zázvorková, Jiřina Bohdalová, Elena Hálková.

Werich, Jan
Caesar

ZK 1792

1 audiodisk (1 hod., 15 min.) MP3 -- Účinkují Jan Werich, Miroslav
Horníček, Gustav Heverle, Václav Trégl, Lubomír Kostelka, Stella
Zázvorková, Jiřina Bohdalová, Elena Hálková.
Unikátní záznam představení z Divadla satiry z roku 1955
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Frýbová, Zdena
Milostí prezidenta

ZK 1795/1-2

2 audiodisky (22 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Společensko-kritický román ukrytý v příběhu nepovedeného
manželství mladé nekonvenční ženy s neskrývaným sarkasmem a
v groteskní nadsázce kritizuje negativa společenského vývoje v
Čechách po listopadu 1989.

Klostermann, Karel
Za štěstím

ZK 1799

1 audiodisk (10 hod.) MP3 -- Čte Hana Makovičková
Román zachycuje drobné příběhy ze života Čechů, kteří odešli "za
štěstím" do Vídně a ukazuje proces jejich odnárodňování.

Ritter, Petr
Chybná diagnóza

ZK 1800

1 audiodisk (8 hod. 23 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Příběh ze soudního prostředí, jehož hlavním aktérem je
sebevědomý mladý předseda senátu, jehož rutinní a nepříliš
svědomité rozhodování způsobí řadu komplikací.

Cibula, Václav
Pražské figurky

ZK 1827

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Knížka pohledů do světa pražských pouličních zpěváků, trhovkyň,
podivínů, tuláků, podvodníků a výtržníků.
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Stýblová, Valja
Mne soudila noc; Dopis Kláře

ZK 1836/1-2

2 audiodisky (15 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jiří Untermüller
Souborné vydání dvou úspěšných novel o svědomí člověka. První
rozvíjí krizi dvou mediků, kteří zavinili smrt ženy, druhá je zpovědí
bezpečnostního technika velkého závodu, který nepřímo způsobil
smrt mladé dělnice.

Vítovcová, Ludmila
Já a tropy

ZK 1839

1 audiodisk (2 hod., 33 min.) - MP3
Vzpomínky manželky českého veterináře, která s dvěma malými
dcerkami a s mužem prožila tři roky jeho služebního pobytu v
rovníkové Africe.

Nepil, František
Jak se dělá chalupa

ZK 1843

1 audiodisk (45 min) - MP3 -- Rozhlasová dramatizace
Úsměvné vyprávění o tom, jak si městský člověk kupuje, staví a
opravuje na venkově chalupu.

Šmíd, Jan
Kde jsou hvězdy nejblíž

ZK 1847

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Tři příběhy z amerického jihozápadu líčí podivuhodné okamžiky v
životě hrdinů, které na první pohled působí jako zásah
nadpřirozených sil.
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John, Radek
Memento

ZK 1852

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Untermüller
Román popisuje tragický osud mladého pražského narkomana a
je vážným varováním před nebezpečím toxikománie.

Frýbová, Zdena
Připravte operační sál

ZK 1898/1-2

2 audiodisky (17 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Profesní román z lékařského prostředí přibližuje v široce pojatém
záběru náročnou práci týmu kardiochirurgů, vedených vynikajícím
odborníkem.

Keleová-Vasilková, Táňa
Lži

ZK 1905

1 audiodisk (8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Příběh na první pohled ideálního manželství, kdy manželovy lži a
přetvářky náhodou vyplavou na povrch.

Váňová, Magda
Pavouk v síti

ZK 1915/1-2

2 audiodisky (16 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Román ze současnosti vypráví komplikovaný příběh spletitých
mezilidských vztahů.

Váňová, Magda
Zapomeň na minulost

ZK 1935/1-2

2 audiodisky (16 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
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Složité rodinné vazby, které nabízí tři manželství jednoho muže,
jsou zdrojem hořkých úvah, ale i možností, jak začít život ještě
jinak.

Bělohlávek, Arno
ZK 1976
Neprodal jen Karlštejn : literární koláž o Harry Jelínkovi
1 audiodisk (10 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
Literární koláž seznamuje se životem známého příslušníka
pražského podsvětí z první republiky Harryho Jelínka.

Dousková, Irena
Darda

ZK 2010

1 audiodisk (5 hod., 40 min.)- MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Volné pokračování románů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák se
odehrává v současnosti, kdy hlavní hrdinku potkáváme již jako
vdanou ženu, matku dvou dětí.

Dousková, Irena
Hrdý Budžes

ZK 2011

1 audiodisk (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.

Bass, Eduard
Cirkus Humberto

ZK 2029

1 audiodisk (5 hod., 42 min.) - Rozhlasová nahrávka z roku 1957 MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
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Klasická kniha české literatury je poutavým a procítěným
vyprávěním o čtyřech generacích slavné rodiny cirkusových
umělců.

Novák, Jan
Aljaška, aneb, Příběh příběhu

ZK 2044

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček
Román současného spisovatele, střídavě žijícího v Čechách i USA,
vypráví příběh obyčejného řidiče jedné chicagské pekárny, jemuž
se po propuštění z práce zboří všechny životní hodnoty a jistoty.

Hejcman, Pavel
Případ Antrax

ZK 2072

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška
Smyšlený příběh o zneužívání nových poznatků vědy k cíleným
útokům proti lidem. Antrax se stává zbraní zoufalců toužících po
pomstě.

Stýblová, Valja
Skalpel, prosím

ZK 2110

1 audiodisk (11 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech
Známý neurochirurg bojuje o život těžce nemocného chlapce.

Páral, Vladimír
Profesionální žena

ZK 2114/1-2

2 audiodisky (17 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák
Román zaujme čtenáře bohatostí a otevřeností děje a milostných
zápletek.
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Včelička, Géza
Policejní hodina

ZK 2116/1-3

3 audiodisky (30 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška
Rozsáhlý obraz života českého a především pražského dělnictva v
90. letech minulého století.

Hrabal, Bohumil
Harlekýnovy miliony

ZK 2125

1 audiodisk (8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
V jímavé útlé knížce se autor očima své zestárlé maminky dívá na
trampoty a drobné radosti starých lidí v domově důchodců.

Váňová, Magda
Náhoda nebo osud

ZK 2163

1 audiodisk (5 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Pět příběhů o lidech, kterým náhoda změnila život.

Hájíček, Jiří
Rybí krev

ZK 2196

1 audiodisk (12 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Román se odehrává na přelomu 80. a 90. let 20. století, je
baladickým příběhem jihočeské vesnice, která bojuje za záchranu
své existence.

Kafka, Franz
Nezvěstný

ZK 2206

1 audiodisk (4 hod., 50 min.) - MP3 – Účinkují: Miroslav Donutil,
Marek Eben
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Nedokončený román byl jako celek vydán až po autorově smrti a
je fragmentární výpovědí o člověku, který se sám sobě ztrácí v
odlidštěném světě.

Procházková, Iva
Čas tajných přání

ZK 2213

1 audiodisk (6 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá
Román o dětech (ale nejen o nich) z Malé Strany.

Jirous, Tobiáš
Počkej na mě, Valentýne

ZK 2218

1 audiodisk (4 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Tobiáš Jirous
Mladý muž s alternativně uměleckými ambicemi, ostře a hořce
vnímající svět kolem sebe, se prodírá životem, sexem, hudbou,
drogami a vztahy, aby hledal sebe sama a zároveň sám před
sebou utíká.

Kafka, Franz
Zámek

ZK 2223

1 audiodisk (15 hod., 6 min.) -MP3. -- Čte Rudolf Pellar.
Brilantně napsaný příběh, možná nejtajemnější román 20. věku,
o putování zeměměřiče K.

Kantůrková, Eva
Člověk v závěsu

ZK 2228

1 audiodisk (9 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Pět psychologických novel.
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Kollertová, Iveta
Svlečená do naha

ZK 2271

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) - MP3 -- Čtou Renata Volfová, Lenka
Novotná.
Autorka v autentickém životním příběhu sleduje desetiletý zápas
těžce zkoušené ženy o život a elementární lidskou důstojnost, a to
v situaci, kdy ji lékaři, společnost i manžel odepsali.

Klostermann, Karel
V ráji šumavském

ZK 2297

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá
Román patří k autorovým nejvýznamnějším dílům. Sleduje život
obyvatel Šumavy po roce 1870, kdy tam vichřice a kůrovec zničili
velké lesní plochy. Dočasný blahobyt, který tato přírodní
katastrofa přinesla dřevorubeckým rodinám, namnoze způsobil
jejich morální rozpad. Dílo se vyznačuje láskyplným vztahem k
člověku a citlivým poměrem k přírodě.

Klimecká, Vladimíra
Druhý život Marýny G.

ZK 2326

1 audiodisk (11 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Románová kronika zachycuje události celého dvacátého století na
Valašsku očima prostých ženských protagonistek.

Švejda, Jiří
Havárie

ZK 2346/1-2

2 audiodisky (17 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Příběh mladého ctižádostivého inženýra, který v honbě za kariérou
a penězi, obětuje svou čest i soukromý život.
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Bicencová, Renata
Pošetilý osud

ZK 2393

1 audiodisk (7 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Osudová láska starší ženy a mladšího muže. Oba protagonisté
knihy jsou obdařeni vysoce atraktivním povoláním a koníčky.

Boček, Evžen
Poslední aristokratka

ZK 2444

1 audiodisk (7hod., 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.

Balabán, Jan
Zeptej se táty

ZK 2467

1 audiodisk (5 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová
Stěžejním tématem posledního románu předčasně zesnulého
českého autora je smrt konkrétního člověka.

Boček, Evžen
Aristokratka ve varu

ZK 2471

1 audiodisk (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.
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Benešová, Božena
Věra Lukášová

ZK 2504

1 audiodisk (1 hod., 25 min.) - MP3 -- Hrají: Klára Jerneková (Věra
Lukášová), Blanka Waleská (paní Lukášová), Zdeněk Hodr (pan
Láb) a Jaroslav Kepka (Jarka Kohout) ; Kvarteto J. Dvořáčka.
Rozhlasová dramatizace. Lyrická hra mládí.

Pekárková, Iva
Levhartice

ZK 2513

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
Příběh čtyřicátnice Milly, která po traumatizující rodinné události
opouští manžela i Česko a v Londýně se pokouší začít znovu.
Autorka svoji hrdinku nešetří, drsným jazykem pojmenovává věci
pravým jménem. Román patří do tzv. soft porna.

Šrámková, Jana
Hruškadóttir

ZK 2514

1 audiodisk (3 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Prozaická prvotina mladé autorky je příběhem mladé citlivé
Veroniky o velikém přátelství, které jí pojí s hektickou a
mnohomluvnou Madlou, o níž však záhy přichází. Kniha v roce
2009 získala literární cenu Jana Ortena.

Dousková, Irena
O bílých slonech

ZK 2521

1 audiodisk (2 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá
Autorka vypráví letní příběh malé holčičky, který by se mohl na
přelomu osmdesátých let dvacátého století odehrát v jakékoli
české vesnici.
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Berková, Alexandra
Knížka s červeným obalem

ZK 2547

1 audiodisk (4 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte autorka
Autorčina autobiografická prvotina, která je zakotvena na počátek
2. poloviny 20. století.

Berková, Alexandra
ZK 2548
Magorie, aneb, Příběh velké lásky
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) - MP3 -- Načetla autorka
Vyprávění o zemi Magorii, v jejímž čele stojí vládnoucí skupina,
která vládne téměř neohraničitelnými možnostmi, ale je také
neuvěřitelně neschopná. Je metaforickou připomínkou totalitního
režimu.

Bernardinová, Eva
Ahoj bráško!

ZK 2549

1 audiodisk (3 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová
Příběhy a zážitky rodiny, do níž se narodí nevidomé děvčátko
Lucinka, jsou zachycené pohledem jejího devítiletého bratra
Honzíka.

Holubová, Miloslava
Život posmrtný

ZK 2556

1 audiodisk (4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Ivana Dusilová
Psychologická novela je vyprávěním dospělé ženy, která se zpětně
snaží pochopit činy a povahu svého otce.
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Páral, Vladimír
Tam za vodou

ZK 2566/1-2

2 audiodisky (12 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka
Moderní pohádka o zábavném způsobu trávení víkendů v chatové
osadě na Slapech.

Nosková, Věra
Chraňme muže

ZK 2573

1 audiodisk (5 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Úvahy, fakta a příběhy odhalující pokřivené vztahy mezi muži a
ženami, které narušují sociální role a postavení mužů v současné
společnosti.

Urbaníková, Eva
Za facku

ZK 2575

1 audiodisk (3hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková.
Příběh o tom, že protiklady se možná přitahují, ale nedokážou
spolu žít.

Borská, Ilona
Hanka v Paříži

ZK 2605

1 audiodisk (5 hod.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Začínající redaktorka, známá čtenářkám z knížky "Cesta pro
Hanku", dostává nečekanou příležitost účastnit se s redakčním
fotografem mladé módní přehlídky v Paříži.

Bosák, Jaromír
Africký deník Jaromíra Bosáka

ZK 2607

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika
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Populární sportovní komentátor seznamuje čtenáře
prostřednictvím deníkových záznamů a reportáží se svými
zkušenostmi z fotbalového mistrovství světa v Jihoafrické
republice v červnu a červenci roku 2010.

Boučková, Tereza
ZK 2619
Indiánský běh ; Křepelice ; Když milujete muže
1 audiodisk (5 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká
Trojnovela (Indiánský běh; Křepelice; Když milujete muže) je
složena z útržků složitého života dcery jednoho z českých chartistů
Pavla Kohouta.

Boučková, Tereza
Rok kohouta

ZK 2620

1 audiodisk (11 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Hana Czivišová
Trýznivá výpověď autorky, ve které popisuje rok soužití jedné velké
rodiny, která se pod tíhou okolností po mnoha letech rozpadá.

Čapek, Karel
Válka s mloky

ZK 2681

1 audiodisk (1 hod., 46 min.) - MP3 -- Účinkují: Karel Höger, Jan
Pivec
Autorův slavný utopický román namířený proti zmechanizování
civilizace a zrůdnosti fašismu.

Nosková, Věra
Proměny

ZK 2683

1 audiodisk (6 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
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Román zachycuje život mladé ženy, fotografky Anety, před
Sametovou revolucí a po ní. Společenské zvraty doprovázejí
změny v životě hlavní hrdinky, mění se ona i lidé kolem ní.

Dvořák, Zdeněk
Podivuhodné příběhy z Atlantidy

ZK 2684

1 audiodisk (6 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Vyprávění, které beletristickou formou přibližuje čtenáři téma
podivuhodných odchylek v lidském chování. Multikniha pro chytré
dospělé a jejich děti.

Ptáčník, Karel
Ročník jedenadvacet

ZK 2690/1-2

2 audiodisky (17 hod.) - MP3 -- Čte Roman Hemala
Román o osudech českých chlapců nasazených ve válce na práce
v Německu, jejich utrpení a soudržnosti i zrání lidském a
politickém. Autor vykreslil nejen typy českých "totálníků", ale i
německých vojáků propadlých fašistické ideologii i pokrokových,
kteří aktivně bojovali proti hitlerismu.

Klíma, Ivan
Poslední stupeň důvěrnosti

ZK 2694/1-2

2 audiodisky (16 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová
Nový autorův román ze současnosti je věnován orientaci individua
v dnešní době, která se zdá být bez naděje na jakýkoliv řád.

Cimický, Jan
Mansarda v podkroví

ZK 2709

1 audiodisk (7hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jan Cimický
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Příběh dvou chlapců a jejich vrstevníků, odehrávající se ve vilové
čtvrti na okraji Prahy v 50. a 60. letech 20. století.

Páral, Vladimír
Katapult

ZK 2710

1 audiodisk (7hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Zběsilý životní příběh mladého inženýra, který prostřednictvím
sňatkového inzerátu naváže známost ze sedmi ženami a dívkami
a žije současně se všemi.

Cimický, Jan
Oběti života

ZK 2724

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jan Cimický
Román na pozadí historických událostí 20. století rozvíjí životní
příběhy dvou kamarádů z Chebu, z nichž jeden je Žid a druhý
Němec.

Cimrman, Jára
ZK 2727
Afrika
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3
Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a další.
Divadelní hra obsahuje úvodní seminář a hru o putování Čechů
mezi lidožravce.
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Cimrman, Jára
Svěrák, Zdeněk
Akt

ZK 2728

1 audiodisk (1 hod., 15 min.) - MP3 -- Hrají: Smoljak Ladislav,
Svěrák Zdeněk
Divadelní hra (rodinné drama se zpěvy a tanci)

Cimrman, Jára
ZK 2729
Blaník
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
1 audiodisk (1 hod., 15 min.) - MP3 Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav
Smoljak a další.
Divadelní hra.

Smoljak, Ladislav
Cimrman před branami hudby

ZK 2730

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) - MP3 -- Účinkují: Zdeněk Svěrák,
Ladislav Smoljak, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Pavel
Vondruška.
Divadelní hra.

Smoljak, Ladislav
Cimrman v říši hudby

ZK 2731

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 -- Hrají: Zdeněk Svěrák, Miloš
Čepelka, Pavel Vondruška, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena.
Divadelní hra.
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Smoljak, Ladislav
ZK 2732
České nebe : Cimrmanův dramatický kšaft
1 audiodisk (1 hod., 20 min.) - MP3 -- Účinkují : Zdeněk Svěrák,
Ladislav Smoljak, Miloň Čepelka a další.
Divadelní hra.

Smoljak, Ladislav
Dlouhý, Široký a Krátkozraký

ZK 2733

1 audiodisk (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.

Smoljak, Ladislav
ZK 2734
Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna
1909
1 audiodisk (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
Hospoda na mýtince

ZK 2735

1 audiodisk (52 min.) - MP3 -- Účinkují: Miloň Čepelka, Zdeněk
Svěrák, Jaroslav Vozáb, Petr Brukner, Ladislav Smoljak.
Seminář na téma Operetní dílo Járy Cimrmana. Divadelní hra.
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Smoljak, Ladislav
Lijavec

ZK 2736

1 audiodisk (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 audiodisk (1hod., 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
Marta);hovoří: Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Bořivoj Penc, Pavel
Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Václav Kotek.
Divadelní hra.

Smoljak, Ladislav
Posel světla a další

ZK 2738

1 audiodisk (1hod., 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
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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
Švestka : jevištní sklerotikon

ZK 2739/1-2

2 audiodisky (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 Najbrtová, služka, Kryštof
Nastoupil, úředník), Petr Brukner (Jenny Suk, sufražetka, Andulka
Šafářová, venkovanka).
Divadelní hra.

Smoljak, Ladislav
Vražda v salonním coupé

ZK 2740

1 audiodisk (55 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vědecké sympozium
Cimrman kriminalista -- Vražda v salonním coupé. -- Účinkují:
Zdeněk Svěrák (inspektor Trachta), Petr Brukner (praktikant
Hlaváček), Jaroslav
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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
Vyšetřování ztráty třídní knihy

ZK 2741

1 audiodisk (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
Záskok

ZK 2742

1 audiodisk (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 (Prácheňský). Ve 3. práci účinkují: Petr Brukner (Vlasta),
Marek Šimon (Bárta), Bořivoj Penc (Vypich), Miloň Čepelka
(Vogeltanz), Zdeněk Svěrák (Prácheňský), Jan Hraběta (principál).
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta.
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Menzel, Jiří
Rozmarná léta

ZK 2743

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) - MP3 -- Načetl Jiří Menzel
Autobiografické vyprávění oscarového režiséra Jiřího Menzela o
rozmarných létech jeho života a filmování dává nahlédnout nejen
do jeho soukromí, ale i do filmových ateliérů.

Klekner, Rudolf
Klekner

ZK 2744

1 audiodisk (4 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop
Autentické zápisky mimořádných zážitků a obdivuhodných
nápadů nesmiřitelného realisty, pacienta několika psychiatrických
léčeben, Rudolfa Kleknera. Tyto jedinečné dokumenty jsou
zasazeny do bizarního příběhu, v němž je Rudolf představen spolu
s kamarádem od školních let až do jeho odchodu z naší planety.

Rytířová, Helena
Život (je) byl pes

ZK 2748

1 audiodisk (2 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus
Vzpomínky vyprávěné voříškem jménem Život, jehož si panička
vzala z útulku.

Rytířová, Helena
Jsem mrtvý, neplačte

ZK 2751

1 audiodisk (6 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Román inspirovaný skutečným příběhem se otevírá v červenci
1914, v napjaté společenské atmosféře po sarajevském atentátu,
kdy přicházejí první povolávací rozkazy.
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Neff, Ondřej
Tma

ZK 2755/1-2

2 audiodisky (13 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra
Katastrofický román navozuje situaci v Praze roku 1998 po
celosvětovém výpadku elektrické energie.

Čech, František Ringo
Dívčí válka

ZK 2809

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) - MP3 -- Hrají František Ringo Čech a
členové Čechova Prozatimně osvobozeného divadla.
Historická hra o osmi obrazech.

Čep, Jan
Hranice stínu

ZK 2818

1 audiodisk (4 hod., 46 min.) - MP3
Psychologický román o osamělosti moderního člověka v době
mezi dvěma válkami a tři novely, které jsou výrazem autorova
rozčarování nad moderní civilizací.

Dědeček, Jiří
Oběžník

ZK 2849

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
V knížce se autor vrací k roku 1968 a do období, které
následovalo.

Dědeček, Jiří
Snídaně se psem

ZK 2850

1 audiodisk (5 hod., 4 min.) - MP3 -- Načetl Jiří Dědeček.
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Román je poskládán z drobných všednodenních obrazů na
půdorysu rodinného příběhu.

Denemarková, Radka
Peníze od Hitlera

ZK 2851

1 audiodisk (7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková.
Román, odehrávající se po druhé světové válce a v současnosti
vypráví příběh Gity Lauschmannové, německé židovky, která se
chce takřka po šedesáti letech domoci spravedlnosti.

Devátá, Ivanka
Lázeňská kúra

ZK 2853

1 audiodisk (5 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová
Úsměvné vyprávění o slastech a strastech lázeňského života.

Dousková, Irena
Oněgin byl Rusák

ZK 2878

1 audiodisk (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".

Durych, Jaroslav
Boží duha

ZK 2904

1 audiodisk (3 hod., 17 min.) - MP3
Působivá novela z českého pohraničí krátce po 2. světové válce,
líčí příběh putování za čistotou a odpuštěním ve vyšším
duchovním smyslu.
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Dvořák, Josef
Člověk mezi životem a smrtí

ZK 2905/1-2

2 audiodisky (15 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová
Zasvěcený pohled do nitra člověka, ocitajícího se v mezních
situacích na rozhraní života a smrti.

Vondruška, Vlastimil
Letopisy královské komory I.

ZK 2944

1 audiodisk (2 hod., 7 min.) - MP3 -- Účinkují: Lukáš Hlavica
(vypravěč), Jaromír
Meduna (královský písař Jiří Adam z Dobronína), Jan Meduna
(bakalář Petr), Magdaléna Borová (Rozárka), Václav Vydra, Otakar
Brousek a další.
Dramatizace historické detektivní povídky, kde hlavním hrdinou je
písař královské komory Jiří Adam z Dobrodína, který vyšetřuje
různé záhady v Čechách 16. století.

Fischl, Viktor
Dvorní šašci

ZK 2959

1 audiodisk (4 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Příběh čtyř židovských vězňů z Osvětimi, kteří přežili díky své
výjimečnosti.

Fischl, Viktor
Rodný dům

ZK 2962

1 audiodisk (4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.
Historie autorova rodného domu je živou galerií jeho obyvatel a
jejich osudů, vnímaných očima dorůstajícího chlapce.
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Fischl, Viktor
Velocipéd pana Kulhánka

ZK 2963

1 audiodisk (7 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Rodinná kronika je osou poklidného vyprávění maloměstských
historií z českého městečka v letech 1890 - 1910.

Fischl, Viktor
Všichni moji strýčkové

ZK 2964

1 audiodisk (3 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Josef Somr.
Láskyplné vyprávění o rodinné sounáležitosti příslušníků
rozvětvené židovské rodiny Lípů v první polovině 20. století.

Franc, Václav
František

ZK 2986

1 audiodisk (5 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Václav Franc
Autobiograficky podbarvená výpověď ze života chlapce, který
vyrůstal v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století na malé
české vsi.

Frýbová, Zdena
Hrůzy lásky a nenávisti

ZK 2992/1-2

2 audiodisky (18 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar -Obsahuje: Zrůdička -- Hrůzy lásky a nenávisti.
Dvě novely, spojené motivem křivdy a bezpráví, páchanými na
slušných lidech morálně pokřivenými jedinci.

Frýbová, Zdena
Robin

ZK 2993

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
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Vtipně napsaný příběh vícečlenné rodiny, jejíž zaběhaný životní styl
obrátí naruby její nový člen, zcela originální exemplář foxteriéra.

Fuks, Ladislav
Spalovač mrtvol

ZK 2996

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.
Příběh psychopata a maniaka, který se za okupace pod vlivem
fanatizujících frází stává nebezpečným vrahem, udavačem a
katem.

Fuks, Ladislav
Variace pro temnou strunu

ZK 2997/1-2

2 audiodisky (17 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Mnohorozměrný psychologický román se odehrává v době před 2.
světovou válkou a je koncipován jako zápisky citlivého, do sebe
uzavřeného chlapce.

Němcová, Božena
Babička

ZK 3038

1 audiodisk (4 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Hana Kofránková.
Autorčiny idylické vzpomínky na dětství prožité v Ratibořickém
údolí na Náchodsku v 1. polovině 19. století. Zároveň jde o
dokument o životě a zvycích našeho lidu.

Váňová, Magda
Babí léto

ZK 3040

1 audiodisk (10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Tři psychologické novely, jejichž protagonisté se díky nečekaným
okolnostem musí rozhodnout o své budoucnosti.
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Rucká, Renata
ZK 3041
Bestseller o životě 2, aneb, Konec Institutu rehabilitace
zrakově postižených v Čechách
1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.
Autorka se soustřeďuje hlavně na pravdivé vylíčení neúspěšného
boje za záchranu instituce, která se profesionálně zabývá
výchovou odborníků na výuku prostorové orientace nevidomých.
Volné pokračování knihy "Bestseller o životě".

Holcová, Milena
Přezrálé broskve

ZK 3045

1 audiodisk (6 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Hana Švejnohová.
V druhém díle budoucího cyklu Žena, růže, píseň, kost, aneb Fena,
kůže, plíseň, zlost autorka vypráví o bývalých spolužačkách, které
se nikdy neměly v lásce, ale život je časem svede dohromady a
sblíží víc, než by si přály.

Grosman, Ladislav
Obchod na korze

ZK 3097

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva
Novela, o jejíž popularitu se zasloužila úspěšná filmová verze, líčí
proměnu obyvatel dosud poklidného malého slovenského
městečka, kteří - vedeni vidinou arizace židovského majetku opouštějí veškeré morální zásady.

Pekárková, Iva
Péra a perutě

ZK 3102

1 audiodisk (10 hod. 51 min) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
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Příběh vypovídá o pocitech a životním stylu mladých lidí žijících v
Československu v posledním desetiletí socialismu.

Gruša, Jiří
ZK 3106
Dotazník, aneb, Modlitba za jedno město
1 audiodisk (10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Memoárový román ze sedmdesátých let 20. století je svědectvím
o době protektorátu a prvních poválečných let v českém
maloměstě.

Hájíček, Jiří
Selský baroko

ZK 3121

1 audiodisk (3 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Ondřej Volejník.
Román odhalující postupně a s pomocí malých střípků dávnou
historii z jedné jihočeské vesničky, k níž došlo během
kolektivizace v padesátých letech dvacátého století.

Hájíček, Jiří
Zloději zelených koní

ZK 3122

1 audiodisk (2 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Martin Kubačák
Románová novela je subjektivně laděnou výpovědí mladého
muže, který se vyrovnává se ztrátou svých ideálů a těžce hledá
nový životní cíl.

Hamšík, Dušan
Havárie na sklonku dne

ZK 3128

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška
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Z několika desítek osudů vybral autor ty, které považoval za
atraktivní a typické pro účastníky silničního provozu v řetězové
havárii na dálnici.

Matoušek, Petr
Kampské válečky

ZK 3150

1 audiodisk (44 min.) - MP3 -- Čte Květuše Hlaváčová a další.
Dramatizace pověstí Františka Langera: Jak dvě pradleny ke štěstí
přišly s pomocí kamenných svatých z Karlova mostu. Z cyklu
Významné osobnosti Chomutovska.

Devátá, Ivanka
Jak jsem se zbláznila

ZK 3177

1 audiodisk (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.

Lustig, Arnošt
Zloděj kufrů

ZK 3178/1-2

2 audiodisky (20 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek.
Románová novela je příběhem dvou dětí, které v Terezíně sdílejí
osudy transportovaných Židů a v prostředí plném utrpení si
dokážou s dětskou bezprostředností vytvořit na krátký čas vlastní
snesitelnější svět.
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Havel, Václav
Audience

ZK 3183

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) - MP3 -- Čtou Václav Havel, Pavel
Landovský. "Audience" - autentická nahrávka jednoaktové
divadelní hry s Václavem Havlem a Pavlem Landovským v
hlavních rolích. "Kde končí svět" - přepis zvukové montáže na
paměť Jana Palacha.

Havel, Václav
Hry

ZK 3187

1 audiodisk (24 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík -- Obsahuje:
soubor her z let 1963-1988: Zahradní slavnost -- Vyrozumění -Ztížená možnost soustředění -- Žebrácká opera
-- Audience -- Vernisáž -- Horský hotel -- Protest -- Chyba -- Largo
desolato -- Pokoušení -- Asanace -- Zítra to spustíme.
Divadelní hry.

Havlíček, Jaroslav
Synáček

ZK 3192

1 audiodisk (6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -Obsahuje: Synáček -- Píseň čety
Komorní novela, jejímž hrdinou je bohatý vesnický Synáček - Toník
Skála, kterého proměňuje láska k těžce nemocné dívce v
obětavého a opravdového člověka. Povídka Píseň čety.

Hejkalová, Markéta
Kouzelník z Pekingu

ZK 3199

1 audiodisk (8 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková

36
Román ze současnosti, v němž se osudy tří žen prolínají na území
tří států - Česka, Číny a Finska.

Hartl, Patrik
Malý pražský erotikon

ZK 3213/1-2

2 audiodisky (19 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš
Román je zábavným obrazem milostného života dvou
sousedských párů z pražské čtvrti Baba, který líčí jejich intimní
touhy, okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po
věk důchodový.

Bicencová, Renata
Nauč mě píseň svého srdce

ZK 3216

1 audiodisk (5 hod.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Inspirací pro tuto knihu byl autorce argentinský profesionální
tanečník a učitel argentického tanga Mauro Caiazza. Jedná se o
pohádkový příběh, kterému nechybí vášeň, city, nálady ani napětí.

Herrmann, Ignát
ZK 3218
Stará Praha v příbězích Ignáta Herrmanna a dobových
fotografiích
1 audiodisk (10 hod.,3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec
V příbězích I. Herrmanna ožívá půvabný, veselý i smutný svět dnes
už zmizelých uliček, plácků, zábavných lokálů a krámků s
barvitými postavičkami jejich obyvatel a návštěvníků.

Keleová-Vasilková, Táňa
Kouzlo všednosti

ZK 3223

1 audiodisk (8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová
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Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama, kteří se v
nekonečném koloběhu stejných rán a stejných večerů začínají
utápět. Podaří se jim zachránit vztah a objevit znovu kouzlo
všednosti?

Monyová, Simona
Citová divočina

ZK 3243

1 audiodisk (4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Lehce sarkastický příběh o ženách, mužích a pátrání po existenci
ideálních partnerů.

Dušková, Vlasta
Kavky nad městem

ZK 3261

1 audiodisk (9 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková
Hořké osudy tří generací německo-české rodiny z Českého
Krumlova v průběhu první poloviny 20. století, které poznamenala
válka i nenaplněná, neopětovaná nebo neposkytnutá láska.

Lustig, Arnošt
Lea z Leeuwardenu

ZK 3263

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
První část volného cyklu Židovské trilogie je vzpomínkou na
milostný zážitek uprostřed hrůz terezínského ghetta.

Lustig, Arnošt
Colette, dívka z Antverp

ZK 3264

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
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Další z částí volného cyklu židovské trilogie je milostným
příběhem židovské dívky, s odvahou se vyrovnávající s peklem
Osvětimi.

Holcová, Milena
Babky na divoko

ZK 3269

1 audiodisk (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.

Holcová, Milena
ZK 3277/1-2
Lidi, aneb, Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném
autobuse
2 audiodisky (16 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková
Soubor osobních zážitků a postřehů, které autorka nasbírala za 20
let na svých poněkud netradičních cestách po nejrůznějších
zemích světa.

Holcová, Milena
Nech tu děti a zmiz!

ZK 3278

1 audiodisk (9 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Švejnohová
Román o rozpadu manželství a následných bojích o děti a
majetek.

Pawlowská, Halina
Pravda o mém muži

ZK 3282

1 audiodisk (5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Halina Pawlowská
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Autobiograficky laděný román o manželství, radostech a
starostech s ním spjatých, velké lásce i bolesti po smrti manžela.

Holub, Zbyněk
Dračí zub

ZK 3289

1 audiodisk (2 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika
Parta přátel se vydává na tajemný hrad, kde chtějí hrát LARP hru, v níž mají ztvárnit účastníky vědecké výpravy. Nejsou však
sami, kdo si chce hrát. Přestává jít o pouhou zábavu, v sázce je
mnohem víc.

Hora, Karel
Moje matka cizinecká legie

ZK 3293

1 audiodisk (13 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Jedinečný příběh českého dobrodruha, který po čtvrt století
bojoval proti totalitním režimům na celém světě.

Sedláčková, Andrea
Moje pařížská revoluce

ZK 3295

1 audiodisk (9 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
Kniha známé filmové režisérky Andrey Sedláčkové je působivým
literárním dokumentem, který se čte jedním dechem. Čtenáři před
očima ožívá Paříž z konce osmdesátých let, kam autorka jako
dvaadvacetiletá dívka emigruje, zatímco se o tisíc kilometrů dál v
Československu odehraje sametová revoluce

Toman, Josef
Kde lišky dávají dobrou noc

ZK 3296

1 audiodisk (11 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková
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Román vypráví o nedávné minulosti, kdy bylo nutno především
nově osídlit pohraničí a zároveň zavést pořádek do lesního
hospodářství, které bylo ohroženo nejen kůrovcem, ale i
člověkem.

Kutinová, Amálie
Farmaceutka

ZK 3297

1 audiodisk (7 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková
Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje o
tom, jak se Málinka učí být lékárnicí.

Mlynářová, Marcela
Důchodkyně nestřílejte

ZK 3301

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
S úsměvem i sarkasmem popsané zážitky šarmantní rozvedené
dámy kolem šedesátky.

Horníček, Miroslav
Chvalozpěvy

ZK 3321

1 audiodisk (7 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Autor se vyznává ze své lásky ke knihám, k hledání a objevování
poselství oblíbených autorů.

Hostovský, Egon
Cizinci hledají byt

ZK 3324

1 audiodisk (18 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Richard HonzovičObsahuje: Listy z vyhnanství -- Sedmkrát v hlavní úloze -- Cizinec
hledá byt
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Tři prózy, zahrnuté do tohoto souboru, spojuje téma osudů lidí
vytržených z domácích kořenů. "Listy z vyhnanství" - pásmo dopisů
sleduje vypravěčovy emigrantské osudy, jeho setkání s lidmi,
vzpomínky na domov. "Sedmkrát v hlavní úloze" - příběh
spisovatele Kavalského a sedmi postav kolem něho. "Cizinec
hledá byt" - děj začíná v roce 1945 v New Yorku a pokračuje po
válce, kdy si hlavní hrdina hledá byt.

Hostovský, Egon
Žhář

ZK 3325

1 audiodisk (6 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička
Psychologický román o záhadném žháři, který na čas změní celý
poklidný život zapadlého pohraničního městečka.

Hrabal, Bohumil
Harlekýnovy milióny

ZK 3326

1 audiodisk (8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Autor se očima své zestárlé maminky dívá na trampoty a drobné
radosti starých lidí v domově důchodců.

Hrabal, Bohumil
Chcete vidět zlatou Prahu?

ZK 3327

1 audiodisk (8 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Hruška
Výbor je obrazem společenské atmosféry prvních let po
osvobození až k počátku padesátých let dvacátého století.

Hrabal, Bohumil
Městečko, kde se zastavil čas

ZK 3330

1 audiodisk (5 hod.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič
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Nostalgické vyprávění o starodávném polabském městě
Nymburku, kde autor prožil dětství i dobu dospívání, kde byl jeho
otec správcem místního pivovaru a kde také spisovatel začal psát.
Kniha vznikla v roce 1973 v období pokračující normalizace, kdy
se Hrabal na řadu let ocitl v bolestné umělecké i společenské
izolaci.

Hrabal, Bohumil
Něžný barbar

ZK 3331

1 audiodisk (4 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Fišer.
Texty zařazené do této knihy, jsou nostalgickým portrétem
autorova přítele, malíře Vladimíra Boudníka, příslušníka libeňské
umělecké avantgardy, zakladatele akčního umění v
Československu.

Hrabal, Bohumil
ZK 3332
Obsluhoval jsem anglického krále
1 audiodisk (6 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička
Životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době
politických zvratů první poloviny 20. století.

Hrabal, Bohumil
Postřižiny

ZK 3334

1 audiodisk (3 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Půvabné vyprávění o rozverné mladé ženě správce pivovaru v
jednom středočeském městečku na začátku 20. století. Pod
pohledem hrdinky ožívá řada místních figurek a epizod, v nichž jde
především o husarské kousky této nezkrotné mladé ženy,
autorovy matky.
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Hrabal, Bohumil
Proluky

ZK 3335

1 audiodisk (7 hod.,46 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová
Třetí díl autobiografické trilogie, která vyšla koncem 70. let 20.
století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své
vlasti oficiálně publikovat. Jde o jedny z nejlepších autorových
próz.

Hrabal, Bohumil
Svatby v domě

ZK 3336

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
První díl volné trilogie autobiografických románů, vyprávěný z
pohledu autorovy ženy.

Hrabal, Bohumil
Vita nuova

ZK 3337

1 audiodisk (13 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Druhý díl beletristické autobigrafie z období konce padesátých let
20. století.

Hrabal, Bohumil
Tři novely

ZK 3338

1 audiodisk (15 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec - Obsahuje:
Ostře sledované vlaky -- Taneční hodiny pro starší a pokročilé -Obsluhoval jsem anglického krále
Tři prózy, jež jsou výrazem jednotlivých fází autorova tvůrčího
vývoje: "Ostře sledované vlaky" - reprezentuje autorovy začátky;
"Taneční hodiny pro starší a pokročilé" - novela o jedné dlouhé
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asociativní větě, v níž autor zachycuje kouzlo svého strýce;
"Obsluhoval jsem anglického krále" - výpověď o člověku a životě.

Hrubín, František
Zlatá reneta

ZK 3349

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Jaromír Meduna
Próza o zmarněných láskách, jejichž hrdina se pokouší odpovědět
si na otázku, do jaké míry nese odpovědnost za osud druhého
člověka i za společenské události své doby a do jaké míry je mohl
ovlivnit.

Tvrdá, Eva
Dědictví

ZK 3373

1 audiodisk (5 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Šárka Vondrová
Novela odehrávající se na Hlučínsku v době od třicátých let 20.
století do počátku 21. století.

Váňová, Magda
Tereza

ZK 3390/1-2

2 audiodisky (17 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Román líčí typickou krizi manželství lidí středního věku. Klasický
trojúhelník - sobeckého manžela, ambiciózní milenku a nic
nestíhající manželku doplňuje v tomto příběhu předčasně vyspělá
pubertální dcera.

Váňová, Magda
Sestra a sestřička

ZK 3391

1 audiodisk (19 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková
Psychologický román o rodinných i partnerských vztazích.
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Javořická, Vlasta
Jitřenka

ZK 3399

1 audiodisk (5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
Román z první republiky s typickou zápletkou vypráví příběh
chudé osiřelé dívky, která došla svého štěstí.

Šikulová, Veronika
Místa v síti

ZK 3400

1 audiodisk (11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
V autobiograficky zabarveném románu se autorka soustřeďuje na
osudy tří žen jedné rodiny klenoucí se přes celé století: babičku,
její dceru a vnučku. Je to příběh o statečných a silných ženách,
jejichž osud ovlivnila válka, politické zvraty padesátých let a
normalizace. Román ze slovenštiny citlivě přeložila Kateřina
Tučková, autorka bestseleru Žítkovské bohyně.

Nosková, Věra
Víme svý

ZK 3446

1 audiodisk (8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
Psychologický román o mezilidských vztazích na českém
maloměstě za normalizace.
Předchází: Bereme, co je – Obsazeno.

Hašek, Jaroslav
ZK 3456
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Oldřich Kaiser.
Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.
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Hašek, Jaroslav
ZK 3457
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Oldřich Kaiser.
Satirický román zobrazující odpor lidu proti válce.

Štráfeldová, Milena
Guláš pro Masaryka

ZK 3458/1-2

2 audiodisky (17 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
Román vypráví příběh autorčiny prababičky na pozadí klíčových
okamžiků českých politických a kulturních dějin ve 2. polovině 19.
století a v 1. polovině 20. století.

Šimáček, Jiří
Malá noční žranice

ZK 3468

1 audiodisk (11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic
Román líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit s
životní situací svých dětí: syna, který navzdory střednímu věku
nepracuje a tvrdošíjně odmítá dospět, a dcery žijící s ambiciózním,
avšak neschopným kariéristou.

Formánek, Josef
Mluviti pravdu

ZK 3479/1-2

2 audiodisky (15 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Filip Švarc.
Román psaný podle skutečného příběhu, který hlavní hrdina na
sklonku svého života vypráví autorovi, jenž na jeho základě
bilancuje i svůj vlastní život.
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Hůlová, Petra
Přes matný sklo

ZK 3490

1 audiodisk (4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Radek Valenta,
Štěpánka Bořková.
Román, popisující problémy mezilidských vztahů v rodině.

Hakl, Emil
ZK 3513
Let čarodějnice, aneb, Civilní dobrodružství
1 audiodisk (9 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.
Nový román pražského autora pojednává o věčném hledání života.

Janeček, Petr
ZK 3565
Krvavá Máry a jiné strašlivé historky
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.
Kniha přináší výběr těch nejzajímavějších tajemných příběhů,
které kolují v době internetu a mobilních telefonů především mezi
mladými lidmi u nás v České republice.

Poláček, Karel
Hlavní přelíčení

ZK 3569

1 audiodisk (2 hod., 42 min.) -- MP3 -- Účinkují: František Husák
(Maršík), Iva Janžurová (Alžběta Válová), Josef Kemr (Barchánek)
a další - Obsahuje: Inzerát -- Vkladní knížka -- Podezření -- Koš -Kladívko -- Rozsudek
Dramatizace. Příběh železničáře z pražské periferie 20. let 20.
století, posedlého touhou po majetku, který se stane nejprve
podvodníkem a nakonec vrahem.
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Žváček, Jaroslav
Lístek na cestu z pekla

ZK 3578

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Václav Šanda
Příběh životních outsiderů, kteří se ocitnou na dně svých
psychických sil a pokoušejí se znovu hledat smysl své existence.

Rais, Karel Václav
Zapadlí vlastenci

ZK 3613

1 audiodisk (13 hod.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá
Román o buditelské a osvětové práci dvou vlasteneckých učitelů a
faráře ze zapadlého podkrkonošského městečka ve 40. letech 19.
století.

Jaroš, Peter
Tisíciletá včela

ZK 3628

1 audiodisk (2 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Josef Velda
Četba na pokračování. Román líčí život liptovské vesnice od 90.
let 19. století do konce 1. světové války.

Jirásek, Alois
Filosofská historie

ZK 3650

1 audiodisk (4 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Štědroň
Novela líčí počínání nebojácných, vlastenecky založených
studentů, kteří v roce 1847 přes zákaz duchovní vrchnosti slavili
svou studentskou slavnost - majáles.

Bolavá, Anna
Do tmy

ZK 3655

1 audiodisk (9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová.
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Zvláštní pochmurná kniha jdoucí intenzivně do nitra člověka a
odhalující rafinovaně lidskou osamělost a psychickou i fyzickou
bolest.

Kalenský, Josef
ZK 3661
U táborového ohně v údolí Lovce jelenů
1 audiodisk (12 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Jiří Kadlec.
Středem tohoto napínavého a dobrodružného románu jsou
romantické příběhy z Dalekého západu včetně průkopnických bojů
mezi přicházejícími obyvateli a Indiány, které vypráví svým
svěřencům vedoucí junáckého oddílu u táborového ohně.

Kantůrková, Eva
Pozůstalost pana Ábela

ZK 3664

1 audiodisk (8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
Román o vztahu stárnoucího muže ke třem ženám čtenáře nejen
pobaví, ale upozorní i na kontrast velkých ideálů a pachtění za
pocitem vlastní úspěšnosti.

Kantůrková, Eva
Přítelkyně z domu smutku

ZK 3665

1 audiodisk (5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jana Štěpánková.
Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které
poznala v ruzyňské věznici.

Kantůrková, Eva
Přítelkyně z domu smutku

ZK 3666

1 audiodisk (12 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková
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Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které
poznala v ruzyňské věznici.

Klánský, Mojmír
Vyhnanství

ZK 3690

1 audiodisk (4 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Bohuslav Kalva
Próza o životě starého hospodáře, který v předtuše blízké smrti
přehlíží znovu svůj život.

Klíma, Ivan
Soudce z milosti

ZK 3696

1 audiodisk (21 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda
Román o době nesvobody je obrazem všech dilemat, před která
byla česká společnost postavena, když byla lapena do pasti
totalitního režimu.

Klíma, Ladislav
Vteřiny věčnosti

ZK 3698

1 audiodisk (12 hod., 41 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar
Výbor z díla svérázného a řadu let opomíjeného českého beletristy
a filosofa nietzscheovského ražení, žijícího na přelomu 19. a 20.
století.

Knap, Josef
Bez poslední kapitoly

ZK 3701

1 audiodisk (4 hod., 22 min.) - MP3 -- Četba na pokračování.
Kniha pamětí kromě osudů autora evokuje pohnutou historii
českých literátů 20. století.
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Knitl, Oldřich
ZK 3702
Jsem historik umění a zvu vás na večeři
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel- Obsahuje:
Jsem historik umění a zvu vás na večeři -- Jelen -- Slabý bod -Českobratrská
Čtyři novely zabývající se především mezilidskými vztahy.

Kohout, Pavel
Katyně

ZK 3705

1 audiodisk (16 hod., 23 min.) - MP3 - Čte Otakar Brousek.
Brilantně napsaný příběh o dívce, která se dostane do tajného
experimentálního učiliště pro popravčí, je podobenstvím o
proměně člověka, jehož mechanismy totalitní moci zatáhnou do
svých tenat. Jeden ústupek v morálce plodí druhý a tak se to, co
se ještě včera jevilo zcela absurdní a nepřijatelné, stává dnes
normální událostí a zítra všedním denním chlebem.

Kohout, Pavel
Kde je zakopán pes

ZK 3706/1-2

2 audiodisky (23 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel
Politická sága sedmdesátých let podává zprávu o lidech a činech,
které jedny pokryly ctí a druhé hanbou. Autor na základě vlastních
zážitků vypráví kriminální příběh tím napínavější, že je pravdivý.
Memoáromán 1984-1987.

Kozubíková, Emilie
ZK 3730
Pán Bůh války nevymyslel, a ani jejich důsledky
1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová
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Ve své knize nám autorka, prostřednictvím vlastních vzpomínek a
rodinné korespondence, přibližuje život na Těšínsku v druhé
polovině devatenáctého století a v první polovině století
dvacátého.

Lustig, Arnošt
ZK 3762
Tanga z Hamburku: židovská trilogie III.
1 audiodisk (11 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková
Závěrečná část volného cyklu Židovská trilogie je příběhem krátké
lásky mladíka a prostitutky ve vězení terezínského ghetta.

Kolowrat, Ernest
Zpovědi nevědomého hříšníka

ZK 3765

1 audiodisk (10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
Poslední část trilogie je napsaná se stejným odstupem a
reportážní objektivností, s jakou autor líčil své velmi světské
zkušenosti, ať už to bylo všelijaké požitkářství, nebo lehce odlišné
chování.

Körner, Vladimír
Zánik samoty Berhof

ZK 3769

1 audiodisk (4 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák
Baladická románová novela inspirovaná dramatickými událostmi
z českého pohraničí těsně po skončení 2. světové války v roce
1945.

Kovtu, Jiří
ZK 3783/1-2
Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera
2 audiodisky (28 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
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"Česká balada z přelomu 19. a 20. století". Balada o základní
hodnotě každého lidského života, která trvá, pokud ji člověk svým
jednáním neodmítne.

Vondruška, Vlastimil
ZK 3789
Intimní historie: od antiky po baroko
1 audiodisk (10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík
Autor zábavnou formou poučí čtenáře, jak se žilo a pečovalo o tělo
od starověku po novověk. Kniha také sleduje, jak se přirozené
lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil
ostych a stud.

Kraus, Jindřich
Kraťasy

ZK 3809

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec
130 neobyčejných příběhů ze života lidí z různých míst naší země.
Někdy je v jejich tvorbě znát odraz koloritu místa, kde žijí oni nebo
hrdinové jejich příběhů.

Schmiedt, Jiří
ZK 3812
Slunce zapadá jak nebesa krásných křídel
1 audiodisk (2 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková
Vzpomínky českého herce, horského vůdce a divadelního režiséra,
psané s velkou dávkou humoru a sebeironické nadsázky.

Kriseová, Eda
ZK 3818
Křížová cesta kočárového kočího
1 audiodisk (5 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
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Působivá výpověď o osudech generace venkovanů, kteří prožili
obě světové války, ale nevyrovnali se s rozrušením životního stylu
a s odtržením od půdy.

Krleža, Miroslav
Na pokraji rozumu

ZK 3819

1 audiodisk (11 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech
Autor postavil na pranýř lidskou hloupost a prohnilost měšťácké
morálky vylíčením případu muže, jenž se odvážil říci pravdu svému
zaměstnavateli, bohatému továrníkovi a všemocnému veřejnému
činiteli.

Krumbachová, Ester
První knížka Ester

ZK 3851

1 audiodisk (6 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká
Vtipná a pozoruhodná knížka zahrnuje "neúmyslně zapomenuté,
úmyslně neodeslané dopisy, smíchané s černými pohádkami".

Kubešová, Blanka
ZK 3858
Vltavěnka: příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů
1 audiodisk (9 hod., 18 min.) - MP3
Baladická románová fikce ze vzpomínek Julia Fediova - životní příběh
ženy, která jako dobrovolný vyvrženec společnosti strávila celý
život v poloprázdné chatce ve ždáňské rekreační oblasti.

Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí

ZK 3864

1 audiodisk (9 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná
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Filozofický román je příběhem českého emigranta, který po roce
1968 odešel ze země a později se zcela impulzivně v době
normalizace vrátil.

Votýpka, Vladimír
Křižovatky české aristokracie

ZK 3887

1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.
Kniha, volně navazuje na autorovu úspěšnou "šlechtickou trilogii",
vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se
od roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti, nebo
se sem pravidelně vracejí.

Pekárková, Iva
Sloni v soumraku

ZK 3889

1 audiodisk (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.

Legátová, Květa
Jozova Hanule

ZK 3909

1 audiodisk (4 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Věra Galatíková
Baladický příběh z moravsko-slovenského pomezí se odehrává za
2. světové války a vypráví osudový příběh mladé lékařky, skrývající
se zde před nacisty.

Soukupová, Petra
Pod sněhem

ZK 3929

1 audiodisk (12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.
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Malá tajemství o rodinných, partnerských i sourozeneckých
vztazích, odhalená během cesty tří sester na rodinnou oslavu.

Kučík, Vladislav
Barvy slečny Toyen

ZK 3930

1 audiodisk (8 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.
Poeticky laděná fikce inspirovaná životem Marie Čermínové,
významné české malířky, která byla pod jménem Toyen
symbolem české umělecké avantgardy počátku dvacátého století,
třebaže většinu svého života strávila ve Francii.

Pekárková, Iva
Pečená zebra

ZK 3980

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková.
V dalším ze svých románů se česká autorka žijící v Anglii zevrubně
zabývá svým charakteristickým tématem - milostným i jiným
soužitím mezi nositeli tmavé a světlé barvy kůže, a to v podobě
mozaiky příběhů, založených částečně na skutečnosti.

Formánek, Josef
ZK 3982
Úsměvy smutných mužů: zápisky z léčebny
1 audiodisk (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.

Neumann, Miroslav
Ocelová past

ZK 3983

1 audiodisk (9 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Filip Čáp.
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Dramatický příběh českého emigranta, který se plaví v podpalubí
lodi vezoucí kysličník uranu. Během plavby se stává nežádoucím
svědkem únosu a zavlečení lodi do JAR a jako štvanec prchá
africkými státy.

Maléřová, Zuzana
Psáno v kóji

ZK 3998

1 audiodisk (3 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková.
Novinářka Zuzana Maléřová spolu s herci Jiřím Lábusem a
Oldřichem Kaiserem sepsala vzpomínky na recesní akce, které
společně podnikali v osmdesátých letech 20. století a jež je
možné považovat za specifický druh pouličního divadla. Kniha
obsahuje fotografickou přílohu a úryvky dramatických textů.

Marek, Jiří
Můj strýc Odysseus

ZK 3999

1 audiodisk (6 hod., 9 min.) - MP3 -- Účinkují Václav Postránecký,
Jaroslav Plesl, Jiří Lábus.
Románová satira na klady i zápory měšťáckého života v době na
počátku 20. století až do nástupu fašismu a okupace
Československa.

Boček, Evžen
Aristokratka ve varu

ZK 4001

1 audiodisk (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.
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Doležalová, Marie
Kafe @ cigárko

ZK 4005

1 audiodisk (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.

Kisch, Egon Erwin
Pasák

ZK 4023

1 audiodisk (5 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Vladimír Kudla
Jediný autorův román vytěžený z polosvěta pražské Kampy je
zalidněný prostitutkami, hotelovými pikolíky a jejich láskami,
zpěvačkami ze šantánů, kuplířkami a pasáky. Hlavní postavou je
chlapec, počatý na pozadí velkého neštěstí, který se díky
alimentům bohatého otce ocitne na šikmé ploše.

Klíma, Josef
Advokát a jeho Pán

ZK 4026

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Josef Klíma.
Napínavý příběh z české současnosti o prorůstání praktik podsvětí
do nejvyšších justičních orgánů.

Landsman, Dominik
ZK 4042
Deníček moderního páru, aneb, Ženy jsou z Venuše a muži
jsou debil
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čtou Filip Švarc, Jana
Pidrmanová.
Dominik Landsman (Deníček moderního fotra) a Zuzana
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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
Aristokratka na koni

ZK 4043

1 audiodisk (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.

Zhoř, Antonín
Bety

ZK 4045/1-2

2 audiodisky (12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čtou Dana Černá,
Vladimír Kudla.
Beletristické zpracování nedlouhého úseku mládí Boženy
Němcové, tří let, které prožila ve Chvalkovicích v rodině obročního
hocha.

Žamboch, Miroslav
Koniáš - konec vlka samotáře

ZK 4048

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Pavol Smolárik.
Epizoda z cyklu příběhů, jejichž společným hrdinou je ostřílený
zabiják Koniáš, který na cestě životem pomalu stárne a stále
častěji se potýká s přízraky své dobrodružné osamělé minulosti.

60

Boček, Evžen
Poslední aristokratka

ZK 4059

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek
Kubařová.
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.

Holcová, Milena
Věčný striptýz

ZK 4094

1 audiodisk (11 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Hana Švejnohová.
Novinářka a sportovní instruktorka, hrdinka románu Orinokem k
přechodu, se tentokrát potýká s půvaby a zákeřnostmi světa
mužů.

Menšík, Radovan
Vedlejší pokoje

ZK 4097

1 audiodisk (9 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Martin Písařík
Magický román o obyvatelích jednoho venkovského penzionu,
jejichž příběhy spolu souvisejí mnohem víc, než by se zpočátku
mohlo zdát. Za tento románový debut autor získal Literární cenu
Knižního klubu.

Viewegh, Michal
Román pro ženy

ZK 4103

1 audiodisk (6 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá.
Příběh o milostném tápání mladé redaktorky ženského časopisu
je psán s ironickým nadhledem muže o generaci staršího.
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Fuks, Ladislav
Spalovač mrtvol

ZK 4104

1 audiodisk (4 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.
Příběh psychopata a maniaka, který se za okupace pod vlivem
fanatizujících frází stává nebezpečným vrahem, udavačem a
katem.

Boček, Evžen
Deník kastelána

ZK 4118

1 audiodisk (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.

Viewegh, Michal
Biomanžel

ZK 4139

1 audiodisk (5 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Radek Valenta.
Biomanželka, ve které se autor vrací ke svým zdravotním
událostem a oživuje tak literární postavu nevěrného, bezcitného a
povrchního spisovatele.

Rajchert, Petr
ZK 4149
Ruku na srdce, náhody neexistují
1 audiodisk (10 hod., 31 min.) - MP3 - Čte Petr Rajchert
Český herec, moderátor a hudebník přichází se svým literárním
debutem ve formě romanticko-dobrodružného románu s dotekem
mystiky, v němž si hlavní hrdina Tomáš klade existenční i
partnerské otázky.
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Lustig, Arnošt
Okamžiky s Otou Pavlem

ZK 4151

1 audiodisk (1 hod., 48 min.) - MP3 - Čte René Přibil
Svědectví o hlubokém přátelství Arnošta Lustiga a Oty Pavla.
Budeme sledovat jejich cestu od prvních literárních pokusů v
rozhlase, novinách a časopisech až k úspěšné literární dráze.

Kmenta, Jaroslav
Padrino Krejčíř : Afričan

ZK 4152

1 audiodisk (8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský
Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se v
Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul
vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice.

Kmenta, Jaroslav
Padrino Krejčíř: Afričan

ZK 4181

1 audiodisk (8 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský
Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se v
Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se vyhnul
vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v České republice.

Hakl, Emil
Umina verze

ZK 4193

1 audiodisk (6 hod., 17 min.) - MP3 -- Čtou Jana Stryková, David
Novotný.
Novela českého autora spojuje prvky psychologického,
společenského i sci-fi žánru a vypráví příběh podivné milostné
dvojice - rezignovaného muže středního věku a umělé ženy.
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Nerková, Delicie
Psí knížka

ZK 4204

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 - Čte Bára Štěpánová.
Každodenní příběhy nevidomé autorky a jejího vodicího psa.

Hájíček, Jiří
Dešťová hůl

ZK 4218

1 audiodisk (8 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Martin Pechlát
Třetí román z cyklu "jihočeských venkovských elegií", malých
dramat malých lidí v malém světě, v nichž se však velké dějiny
podepisují stejně zřetelně, jako v těch velkých. Tentokrát ze
současnosti, která má také svůj typický "morální problém.".

Hartl, Patrik
Okamžiky štěstí

ZK 4230/1-2

2 audiodisky (19 hod., 48 min.) - MP3 -- Čtou Josef Prokop,
Marcela Šiková- Obsahuje: Veronika -- Jáchym
"Dvojromán" úspěšného dramatika a režiséra přináší čtivý příběh,
vyprávěný z pohledu obou hlavních protagonistů, sourozenců
Jáchyma a Veroniky.

Kmenta, Jaroslav
Padrino Krejčíř: žralok

ZK 4236/1-2

2 audiodisky (17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.
Děj knihy popisuje poslední fázi vyšetřování aktivit Radovana
Krejčíře v České republice, tedy od roku 2002 do roku 2005.

Hájíček, Jiří

ZK 4250
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Dešťová hůl
1 audiodisk (7 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.
Třetí román z cyklu "jihočeských venkovských elegií", malých
dramat malých lidí v malém světě, v nichž se však velké dějiny
podepisují stejně zřetelně, jako v těch velkých. Tentokrát ze
současnosti, která má také svůj typický "morální problém".

Frýbová, Zdena
Noc jako stvořená pro nevěru

ZK 4252

1 audiodisk (11 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová.
Dvě ženy a jeden muž v tragikomickém románu o nevěře a
zpackaném rozvodu, kde všechno je docela jinak než se zpočátku
zdá.

Chytil, Václav
Chodci v soumraku

ZK 4301

1 audiodisk (4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.
Sugestivní vyprávění dvanáctiletého chlapce zachycuje trpký osud
jedné z ostravských hornických rodin na pozadí přeměny
venkovské krajiny v takzvané ocelové srdce republiky.

Lustig, Arnošt
Dita Saxová

ZK 4303

1 audiodisk (10 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.
Román o tragickém osudu židovské dívky, která přežila
koncentrační tábor, ale nedokázala se vyrovnat se svým
postavením v poválečném světě.
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Lustig, Arnošt
Nemilovaná

ZK 4305

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Daniela Bartáková.
Psychologická novela je psaná formou deníku dívky, jež využívá
své přitažlivosti, aby alespoň o několik měsíců oddálila transport
do vyhlazovacího tábora. Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.

Židek, Václav Richard
Sám ve víru zdymadel

ZK 4311

1 audiodisk (5 hod., 47 min.) - MP3
Memoárová publikace českého plavce maratonů a otužilce o
sportovních akcích, výkonech a propagaci těchto unikátních
sportů.

Novák, Jan
Miliónový jeep

ZK 4323/1-2

2 audiodisky (16 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka.
Příběh svérázného podvodníka s megalomanskými sklony,
odehrávající se nejprve v Čechách a pak v USA v 70. letech 20.
století, je zobrazením absurdního světa, v němž žijeme.

Jarchovský, Petr
Zahradnictví

ZK 4340

1 audiodisk (12 hod., 12 min.) - MP3 -- Čtou Gabriela Míčová,
Martin Finger, Ivan Lupták- Obsahuje: Rodinný přítel -- Dezertér -Nápadník.
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Český autor a scénárista představuje rodinnou ságu, tvořenou
třemi propojenými příběhy v době mezi lety 1939 a 1959. Příběhy
čerpají ze vzpomínek jeho rodičů na jeho prarodiče.

Fuks, Ladislav
Myši Natálie Mooshabrové

ZK 4370

1 audiodisk (5 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Jiří Ornest.
Náročný mnohovrstevný román s hororovými prvky osciluje mezi
realitou a snem a je výstražným podobenstvím i naléhavým
varováním před skrytými formami totality.

Hoznauer, Miloš
Stařec na čekané

ZK 4393

1 audiodisk (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 procesy stáří a stárnutí.

Malinda, Jan
Lepší než prstem do oka

ZK 4433

1 audiodisk (6 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Kamil Švejda.
Poměrně zdařilá prvotina mladého autora s autobiografickými
prvky.

Kratochvíl, Miloš Václav
Evropa tančila valčík

ZK 4442

1 audiodisk (9 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Hana Makovičková.
První díl románové trilogie, která má zachytit proměny starého
světa v nový v prvních desítiletích našeho století. Vedle hlavních
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postav Františka Josefa I. a Viléma II. seznamuje s předními
politickými osobnostmi evropského světa a dává nahlédnout do
osudu prostých lidí v letech 1905-1914. Autor do poučného i
zábavného vyprávění zařazuje zajímavé autentické materiály, jako
dopisy císařů, projevy politických osobností, výňatky z deníků,
novinové zprávy apod.

Maršálek, Jiří
César tropí hlouposti

ZK 4461

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik.
Nevidomý autor vypráví o svém věrném kamarádovi, psovi
Césarovi.

Martin, Eduard
Přízraky doktora Frankensteina

ZK 4464

1 audiodisk (10 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.
Novely o neuvěřitelných příhodách, přesahující často hranice
lidského poznání.

Matoušek, Oldřich
Kritické situace lásky

ZK 4470

1 audiodisk (12 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
Kniha pro mladé lidi, kteří s milostnými vztahy začínají i pro ty,
kdo již mají nějaké zkušenosti a trápí je pochybnosti a problémy.

Macek, Miroslav
Saturnin se vrací

ZK 4486

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

Kundera, Milan
Kniha smíchu a zapomnění

ZK 4498

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.
Román světoznámého prozaika, básníka, dramatika a esejisty se
skládá ze sedmi dílů, ve kterých obměňuje téma smíchu a
paměti.

Mertl, Věroslav
Hřbitov snů

ZK 4549

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Josef Somr.
Společenský román, který zachycuje významné události 20. století
v českých dějinách a jejich promítání do osudů jeho aktérů.

Bolavá, Anna
Ke dnu

ZK 4552

1 audiodisk (10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová.
Nevšední román, kde se osudy postav kříží, někdo se marně snaží
ke dnu dohlédnout, jiný je tam a ani o tom neví. Kniha volně
navazuje na úspěšnou prvotinu Do tmy.

Jurda, Pavel
Jmenuji se Hladový Bizon

ZK 4576

1 audiodisk (1 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna
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Beletristický text režiséra Pavla Jurdy vypráví příběh Jana, který si
říká Hladový Bizon, který se narodil nevidomý a postupně se mu
zhoršuje sluch. Příběh se odehrává převážně v indiánské rezervaci
v Novém Mexiku. Bizon se vydává z Moravy za medicinmanem z
kmene Navahů, aby zde podstoupil ozdravný rituál.

Urban, Miloš
Poslední tečka za Rukopisy

ZK 4604

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš.
Zajímavý román je literární fikcí o nových faktech, týkajících se
proslulých Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Drozda, Zdeněk
Kosí hnízdo

ZK 4611

1 audiodisk (5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.
Svébytné vzpomínky na autorovo dětství ve 40. a 50. letech 20.
století, které se staly předlohou pro úspěšné divadelní zpracování.

Šabach, Petr
Zvláštní problém Františka S.

ZK 4646

1 audiodisk (3 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Petr Mikeska
František S. je obyčejný mladý muž, chovanec ústavu pro
mentálně postižené, který prodělal klíšťovou encefalitidu. Jeho
příběh je vyprávěn z pohledu 40. letého ošetřovatele tohoto
ústavu, který najde k Františkovi jakýsi prazvláštní vztah. Oba
spolu zažívají nejedno dobrodružství a někdy i dost horké chvíle.

Vondráček, Vladimír
ZK 4659/1-2
Lékař vzpomíná : 1895 – 1920
2 audiodisky (14 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.
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První ze tří memoárových souborů, ve kterých autor, přední český
psychiatr, vzpomíná na dobu svého mládí. Vtipné vyprávění
předního českého psychiatra, provázené mnoha dokumentárními
ilustracemi, nás přivádí do Prahy konce 19. a prvních dvou
desetiletí 20. století. Autor v něm vzpomíná na svou rodinu,
dětství i dobu gymnasiálních a lékařských studií, na desítky
slavných i obyčejných lidí, s nimiž se setkal. Očima lékaře
zajímavě líčí tehdejší způsob života, charakter školního vyučování,
vypráví o tom, jak se cestovalo, stonalo a léčilo, jak vypadaly
pražské ulice, jak se Pražané bavili aj.

Maršálek, Jiří
Vysočina, aneb, Velká psina

ZK 4675

1 audiodisk (3 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Borek Kapitančik.
Nejnovější kniha nevidomého spisovatele je tak trochu biografií
i cestopisem, kde však nechybí "velká psina", tedy legrace a
vodící pes César, který je jednou z ústředních postav.

Mrštík, Alois
Rok na vsi

ZK 4691

1 audiodisk (5 hod., 32 min.) - MP3 -- Četba na pokračování ČRo.
– Účinkující neuvedeni
Kronikářský obraz jihomoravské dědiny zachycuje ve volném
rámci roku moravský venkov na rozmezí 80. a 90. let 19. století.

Němec, Ludvík
ZK 4715
Průvodce povětřím a tmou : 28 lekcí z česko-české
konverzace pro naprosté začátečníky
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1 audiodisk (5 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Jiří Untermüller.
Svérázný "průvodce" mladého člověka životními situacemi. Příběh
je situován do prostředí brněnského hradu Špilberku a průvodců
po jeho kasematech.

Neumannová, Vendula
Hledat - najít, držet – nepustit

ZK 4722

1 audiodisk (6 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.
Vyprávění ženy, která život tráví na invalidním vozíku, ale to jí
nebrání, aby byla plná optimismu a lásky k lidem, mezi nimiž žije.

Váňová, Magda
S tváří beránka

ZK 4751/1-2

2 audiodisky (18 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková –
české romány
Psychologický román zachycuje průběh krize jednoho manželství.

Novotný, Josef
Rok na kanadské vsi

ZK 4754

1 audiodisk (9 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Zavřel – reportáže
Kniha přináší zážitky a zkušenosti z kanadského venkova, kde
autor působil rok jako učitel na základní škole.

Novotný, Petr
Vezmu sekeru

ZK 4756

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) -- MP3 -- Čte Jaromír Meduna –
psychologické romány
Román zobrazuje osudy tří mladíků ocitajících se v ústavu pro
mladistvé delikventy. Každý z hrdinů hledá a nalézá vlastní
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východisko z neřešiltelné situace.

Mrštík, Alois
Maryša

ZK 4764

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) -- Rozhlasový přepis divadelní
inscenace Realistického divadla Zdeňka Nejedlého -- Nahrávka ve
formátu MP3 -- Účinkují: Karel Máj, Jiřina Štěpničková, Jana
Dítětová a další –
Drama nešťastné lásky a nerovného sňatku, odehrávající se na
moravské vesnici v 19. století.

Vrchlický, Jaroslav
Noc na Karlštejně

ZK 4765

1 audiodisk (2 hod., 2 min.) -- MP3 -- Účinkují: Otomar Korbelář,
Jiřina Petrovická, Jan Pivec a další – rozhlasové hry
Svěží veselohra z národní minulosti s vtipnými zápletkami. O
žárlivé manželce Karla IV., která vnikne přes králův zákaz do
hradu.

Páral, Vladimír
Milenci a vrazi

ZK 4788

1 audiodisk (19 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková –
české romány
Román zachycuje v širokém panoramatickém záběru životní
osudy zaměstnanců ústeckého průmyslového závodu Kotex.

Tyl, Josef Kajetán
ZK 4791
Paní Marjánka matka pluku, aneb, Ženské srdce : hra se
zpěvy 1 audiodisk (2 hod., 2 min.) -- MP3 -- Účinkují: Otomar
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Korbelář (Zeman Zápolský, majitel statku, bývalý milenec
Marjánky, otec Vojtěcha), Marie Glázrová (Paní Marjánka,
markytánka u vojenského pluku), Bohumil Švarc (Vojtěch, syn
Marjánky a zemana Zápolského) a další – rozhlasové hry
Děvče, svedené šlechticem, porodí syna, uteče do světa, stane se
markytánkou, ve vojsku syna vychová a ten později téměř zabije
svého neznámého otce, načež se vše vysvětlí a dobře vše
dopadne.

Pastor, Jan
Emauzy

ZK 4818

1 audiodisk (12 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Fišer -- české
romány
Román z období socializace vesnice v pohraničí.

Topol, Jáchym
Citlivý člověk

ZK 4845

1 audiodisk (6 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček
Román výrazného současného autora je oslnivou jízdou
především posázavskou krajinou, v níž se v prudkém tempu na
pozadí současných i nedávných událostí tuzemského i evropského
významu pohybují panoptikální postavy s mnohdy neuvěřitelnými
osudy.

Pehe, Jiří
Tři tváře anděla

ZK 4850/1-3

3 audiodisky (15 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
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Tři rozdílné osobní příběhy jedné rodiny s českými, židovskými a
německými kořeny se v románu prolínají s klíčovými událostmi
20. století.

Pecháček, Ladislav
Dobří holubi se vracejí

ZK 4851

1 audiodisk (9 hod.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.
Román z protialkoholní léčebny. Metodou konfrontace humorných
situací a otřesných faktů, vytváří autor obraz vnějšího i vnitřího
světa alkoholiků.

Pekárková, Iva
Dej mi ty prachy

ZK 4853

1 audiodisk (8 hod., 35 min.) - Podnázev: příběh české taxikářky v
New Yorku -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková.
Koláž dojmů, drobných zážitků i dramatických příhod vytváří
pozoruhodný obraz New Yorku a života v něm, jak jej vidí česká
emigrantka.

Pekárková, Iva
Gang zjizvených

ZK 4854

1 audiodisk (10 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková.
Dramatický životní příběh mladé Češky, která prošla zkušeností
tureckého harému, účinkování v pornofilmu a skončila v
newyorském Bronxu.

Pelc, Jan
...a bude hůř

ZK 4856
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1 audiodisk (17 hod., 41 min.) - MP3 -- Obsahuje: Děti rodičů -Děti ráje -- Děti cest -- Čte Jaroslav Doleček.
Svět viděný očima mladíka, který se pohybuje v prostředí opilců,
zlodějů a narkomanů a marně hledá smysl své existence.
Následuje:. ...a výstupy do údolí.

Pelc, Jan
...a výstupy do údolí

ZK 4858

1 audiodisk (5 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.
Pokračování románu "...a bude hůř". Příběh českého emigranta,
který se po sametové revoluci vrací z Francie do Čech.
Navazuje na:. ...a bude hůř.

Třeštíková, Radka
To prší moře

ZK 4862/1-2

2 audiodisky (13 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová.
Psychologický román vypráví příběh dvacetileté Hanky, která se
snaží vyrovnat s ranami osudu - její dětství a dospívání
poznamená nejprve rozvod rodičů a později jejich předčasná smrt.

Boučková, Tereza
Život je nádherný

ZK 4898

1 audiodisk (8 hod., 51 min.) - MP3 – Čte Tereza Boučková
Román Život je nádherný volně uzavírá triptych Indiánský běh a
Rok kohouta. Autorka píše o svých nejbližších, o úřednické
mašinerii, vymezuje se proti některým politickým figurám,
současnost konfrontuje s časem disentu a kniha tak tvoří
jedinečnou kroniku naší doby.
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Andronikova, Hana
Nebe nemá dno

ZK 4899

1 audiodisk (12 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká.
Román s autobiografickými prvky se odehrává v amazonském
pralese, v nevadské poušti a v Čechách. Autorka
nesentimentálním způsobem reflektuje ztrátu jako příležitost k
transformaci a sama se vyrovnává s možností vlastního konce
tím, že jej bez výhrad přijímá.

Petiška, Eduard
ZK 4910/1-2
Průvodce mladého muže manželstvím: román dvojic
2 audiodisky (15 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.
Román manželských dvojic různého věku je zároveň
psychologickou sondou do života současného člověka.

Pick, Jiří Robert
Spolek pro ochranu zvířat

ZK 4915

1 audiodisk (3 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Ornest.
Román popisuje život židovského chlapce v terezínském ghettu,
místy až se šokující mírou černého humoru.

Pilous, Jiří
ZK 4921
Se srpem v zádech, aneb, Malé dějiny posranosti
1 audiodisk (8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čtou Jiří Pilous, David Vávra.
Románová prvotina nekonvenčního autora přehlíží období
totalitního režimu v ČSR nelítostnýma očima a se sarkasmem
člověka, který v něm prožil větší část života.

Poledňáková, Marie

ZK 4929
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Jak dostat tatínka do polepšovny
1 audiodisk (7 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka.
Úsměvný příběh malého Vaška a jeho rodičů vychází jako literární
přepis populárního televizního filmu.

Poledňáková, Marie
Jak vytrhnout velrybě stoličku

ZK 4930

1 audiodisk (4 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.
Příběh malého chlapce, který si "obstarává" chybějícího tatínka.

Landsman, Dominik
Dovolená s moderním fotrem

ZK 4971

1 audiodisk (5 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Jana Pidrmanová, Filip
Švarc.
Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra.
V nové knize čtenář zjistí, že ani letní dovolená není žádné terno,
zvlášť když máte malé dítě a manželka vás místo na každoroční
chalupu donutí jet do Bulharska k moři.

Ptáčník, Karel
Fasáda

ZK 4980

1 audiodisk (20 hod., 47 min.) – MP3 – Čte Miloš Vavruška.
Román o pěti mužích důchodového věku, kteří se rozhodnou
strávit zbytek života na chalupě nedaleko Prahy.
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Pujman, Petr
Prevít a zvířátka

ZK 4981

1 audiodisk (7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.
Příběh mladého muže ze šedesátých let 20. století, který svádí boj
mezi touhou po nezávazném, i když riskantním životě a nutností
životní a existenční jistoty.

Putík, Jaroslav
Muž s břitvou

ZK 4982

1 audiodisk (15 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Otakar Brousek.
Příběh holiče v polabském maloměstě, který se pro své
prazvláštní, ztřeštěné nápady a vůbec vztah k životu stal jakousi
místní kuriozitou.

Mornštajnová, Alena
Hana

ZK 5022

1 audiodisk (11 hod., 14 min.) -- MP3 -- Čtou Lenka Vlasáková,
Tereza Dočkalová.
Může si člověk odpustit, pokud způsobil utrpení svým blízkým? I
když je nevinen a stal se jen bezmocným nástrojem osudu? V
příběhu žen jedné židovské rodiny před a během války zahrálo
jedno dívčí rozhodnutí velmi zásadní roli... Strhující román od
uznávané autorky.

Viewegh, Michal
Muž a žena

ZK 5028

1 audiodisk (9 hod., 6 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Family Frost -Čarodějka z Křemelky -- Čtou Martin Finger, Martina Krátká, Igor
Bareš.
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Dvě novely ironicky zkoumají vztahy mezi zástupci opačných
pohlaví.

Richterová, Sylvie
ZK 5038/1-2
Každá věc ať dospěje na své místo
2 audiodisky (15 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík.
Kompozičně umně budovaný román zachycuje posledních více
než šedesát let lidských životů, zážitků dětí i dospělých, tragických
osudů, lásek a spletitých osobních příběhů v období
komunistického režimu u nás.

Soukupová, Petra
Nejlepší pro všechny

ZK 5077

1 audiodisk (12 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čtou Jan Cina, Milena
Steinmasslová, Martina Krátká.
Psychologický román sleduje vztahy v rodině, kde všichni chtějí
jeden pro druhého to nejlepší a všichni jsou tváří v tvář životu
stejně bezmocní.

Šikl, Jaroslav
Mrtvé komando

ZK 5078

1 audiodisk (10 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský.
Dobrodružný román s protifašistickou tematikou vypráví historii
muže, který dlouho po válce byl nucen sám vzít spravedlnost do
svých rukou.
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Matocha, Vojtěch
Prašina

ZK 5107

1 audiodisk (8 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml.
Foglarovsky laděný a mimořádně dobrodružný příběh se odehrává
v tajuplné části Prahy, zvané Prašina.

Dousková, Irena
Rakvičky

ZK 5125

1 audiodisk (7 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.
Vtipná a dojemná novela o plánované prázdninové cestě
dvacetileté Rózy do Ostravy je zároveň originálním pohledem na
společenskou atmosféru nejen osmdesátých let.

Biliánová, Popelka
Do panského stavu III

ZK 5151/1-2

2 audiodisky (17 hod., 39 min.) - MP3 - čte Eva Hadravová. –
český román.
Závěrečný díl kroniky někdejší dejvické zelinářky završuje osudy
protagonistů.

Dvořáková, Petra
Dědina : pole, závist, chtíč a

ZK 5184

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková –
společenský román
Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Lehce humorný příběh jedné
současné vesnice, svižné vyprávění, které nikoho nesoudí.
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Rudiš, Jaroslav
Český ráj

ZK 5190

1 audiodisk (5 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Petr Čtvrtníček – český
román
Novela o současných mužích, jejich touhy a sny se soustřeďují na
tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy.

Lázňovský, Michal
Fata Morgana

ZK 5229

1 audiodisk (1 hod., 8 min.) -- MP3 -- Lenka Vlasáková (Olinka),
Viktor Preiss (Darmošlap), Taťjana Medvecká (Hanna), Jakub
Žáček (Spiwaczek) a další – rozhlasové hry
Je 7. prosince 1941 a Fata Morgana, starý prorezlý parník, se
chystá na plavbu do New Yorku. Všichni pasažéři, přesněji
uprchlíci z nejrůznějších koutů Evropy, netrpělivě vyhlížejí New
York (ačkoli Fata Morgana ještě neopustila přístav Casablanca).
Otázka identity je jednou z ústředních otázek této rozhlasové
tragikomedie.

Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí

ZK 5238

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Bartoška – české
romány
Filozofický román je příběhem českého emigranta, který po roce
1968 odešel ze země a později se zcela impulzivně v době
normalizace vrátil.
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Čapek, Josef
Stín kapradiny

ZK 5245

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) -- MP3 -- Čte Igor Bareš – české
příběhy
Baladický příběh dvou mladých vesnických pytláků, kteří zavraždili
hajného a před trestem se skrývají v lesích.

Hradská, Viktorie
Rytíř světlého rozumu

ZK 5255

1 audiodisk (3 hod., 41 min.) – MP3 – Obsazení: Rudolf
Hrušínský, Jan Vlasák, Jiřina Jirásková, Viktor Preiss, Marta
Vančurová, Jorga Kotrbová, Svatopluk Beneš, František Skřípek,
Antonín Molčík, Jiří Holý, Tomáš Töpfer, Hana Maciuchová, Pavel
Soukup, Karel Houska, Roman Hemala, Josef Velda, Jiří Lábus, Jiří
Klem a Jan Faltýnek – dramatizace
Anotace: Premiéra rozhlasového seriálu prosinec 1987 (4 x cca
57 min) k dvoustému výročí narození Jana Evangelisty Purkyně.
Ústřední postavou je přírodovědec, filozof a národní buditel Jan
Evangelista Purkyně. Autorka představuje člověka, kterému se po
celý život dařilo s moudrým humorem čelit lidské tuposti.

Vančura, Vladislav
Josefina

ZK 5256

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) -- MP3 -- Účinkují: Věra Kubánková,
Otomar Korbelář, Marie Rosůlková a další – dramatizace
Komedie. Úsměvný příběh z prostředí studentů dramatické
konzervatoře.
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Laufrová, Berta
ZK 5264
Poslední růžička hraběte Šporka
1 audiodisk (29 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Brabec -- české
příběhy
Dva z apokryfních příběhů o známém českém šlechtici a
mecenáši. Apokryfní charakter Příběhů hraběte Šporka, zdánlivě
napsaných Tobiášem Seemannem, umožnil autorce postavit
hraběte do nového světla. Příběhy mají s věcnými záznamy
skutečného podřízeného zaměstnance společná jen historická
fakta. Výběr charakteristických událostí a jejich zpracování jsou
lehce parodické jak vzhledem k autentickým deníkům
Seemannovým, tak pokud jde o hraběte Šporka, v němž jako by
bylo něco z Dona Quijota i barona Prášila.

Hurník, Ilja
Sherlock Holmes Ilji Hurníka

ZK 5269

1 audiodisk (1 hod., 6 min.) -- MP3 -- Účinkují: Jiří Adamíra, Rudolf
Hrušínský, Josef Somr a další -- rozhlasové hry
Nastuzení z bažin - mikrohra. Příhoda ze života slavné literární
dvojice s Jiřím Adamírou a Rudolfem Hrušínským vznikla v roce
1993 ve spolupráci s režisérem Jiřím Horčičkou. Autor Ilja Hurník
se v ní věnuje své oblíbené literární dvojici - Sherlocku Holmesovi
a dr. Watsonovi. Ti však neřeší žádný složitý kriminální případ,
nýbrž zabývají se výhradně otázkou budoucího odkazu slavného
detektiva dalším generacím. Stradivariana - triptych úsměvných
příběhů - Paganini, Toselliho serenáda (příběh Sherlocka Holmese
a dr. Johna Watsona) a Primář - ve kterých hrají sólový partslavné
stradivárky.
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Dietl, Jaroslav
ZK 5271
Doktor Marcus a jeho rod : historický příběh z prostředí
slavné berlínské nemocnice
1 audiodisk (10 hod., 10 min.) -- MP3 -- Účinkují Josef Somr, Viktor
Preiss, Dana Syslová a další – rozhlasové seriály
Po úspěšném televizním seriálu Nemocnice na kraji města dostal
Jaroslav Dietl v roce 1980 od východoněmecké televize nabídku,
aby napsal podobný seriál o slavném, prastarém berlínském
špitálu Charité. A tak vymyslel dějově bohatou, mnohovrstevnatou
ságu lékařské rodiny Marcusů, v níž sleduje barvité životní osudy
tří generací od Vánoc roku 1913 do jara roku 1978, jak se vyvíjely
s mnoha peripetiemi na pozadí historie nemocnice, dějin Berlína
a celé země. Scénář zůstal v pozůstalosti a později vzniklo jen
jeho rozhlasové zpracování.

Psůtková, Zdeňka
Ulrika

ZK 5272

1 audiodisk (24 min.) -- MP3 -- Účinkují Petra Špalková (Ulrika),
Jana Preissová (Amálie), Blanka Bohdanová (paní Bössig) a další
– dramatizace
Během pobytu v Mariánských Lázních v roce 1821 potkal Johann
Wolfgang Goethe svou dávnou známou Amálii von Levetzow,
která mu představila svoji dceru Ulriku, do které se nakonec
Goethe zamiloval a uvažoval o sňatku s ní. Ulrika ho inspirovala k
napsání Elegie z Marináských Lázní, básně, která patří k vrcholům
jeho lyrické tvorby.
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Mornštajnová, Alena
Hotýlek

ZK 5280

1 audiodisk (12 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Jaromír Dulava – české
romány
Čtivý příběh je svědectvím o životě obyčejných lidí bez ohledu na
vnější okolnosti. Hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový
hotýlek, založený v dobách první republiky a nabízející potěšení a
rozkoš pánům za protektorátu a dokonce i poté, co ho znárodnili
komunisté.

Andronikova, Hana
Zvuk slunečních hodin

ZK 5322/1-2

2 audiodisky (13 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Taťjana Medvecká –
české romány
Román přirozeným a vynalézavým způsobem spojuje několik
rovin, časových pásem a žánrů - Baťův Zlín, Indii třicátých let,
poválečnou Ameriku.

Rudiš, Jaroslav
Nebe pod Berlínem

ZK 5326

1 audiodisk (4 hod.) -- MP3 -- Načetl Jaroslav Rudiš -- české
romány
Rockové příběhy z berlínského metra. Autor za tuto knihu získal
Cenu Jiřího Ortena. Hudba U-Bahn.

Havlíček, Jaroslav
Neviditelný

ZK 5376

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Petr Lněnička, Klára
Suchá, Jaromír Meduna – rozhlasové hry
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Román z období naší meziválečné psychologické prózy kreslí
tragédii úpadku degenerované rodiny továrníka, zatížené
dědičným šílenstvím.

Kodýdek, Martin
ZK 5382
Makléř : příběh o chamtivosti a strachu
1 audiodisk (4 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Jan Kolařík – české
romány
Příběh z prostředí pražské burzy. Život makléře tvoří strmou křivku
- úspěch a peníze, o jakých se chlapci z Valašska mohlo jen zdát.
Ale ve světě, kde jsou peníze vším, může být cesta dolů ještě
rychlejší, než cesta nahoru.

Cajthaml, Miloš
Na odstřel

ZK 5383

1 audiodisk (4 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- psychologické
romány
Dramatický, filmově vyprávěný příběh dvou kamarádů ze sociálně
odlišných rodin.

Křižan, Jiří
Stín

ZK 5393

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čtou Josef Somr, Pavel Batěk –
české novely
Sugestivní příběh osiřelého chlapce vychovávaného bezmála
starosvětsky dědečkem, prostříhávaný historkami z náhradní
vojenské služby u Pomocných technických praporů, dává téměř
fyzicky pocítit, jaké to je vyrůstat jako politickou zvůlí ocejchovaný
třídní nepřítel. V roce 1990 se kniha stala předlohou k filmu Tichá
bolest.

87

Štifter, Jan
Sběratel sněhu

ZK 5396

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna, Jiří
Schwarz, Jakub Saic – české romány
Tři časové linie, tři generace a tři různé osudy se prolínají v jeden
strhující příběh, v němž se vrací lidé z dávných dob, protože minulost
zůstala nedořešená.

Krajčo Babinská, Karin
Za sny

ZK 5416

1 audiodisk (4 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Richard Krajčo – české
romány
O cestě za sny s autorkou úspěšného blogu Kecy, kecy, kecičky. Jde o
příběh Maxe a Marly. Muže, kterého vlastní způsob života dohnal na
samé dno, a ženy překypující energií a radostí ze života, ale ukrývající
osudové tajemství.

Frýbová, Zdena
Z neznámých důvodů

ZK 5426/1-3

3 audiodisky (31 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková –
české romány
Psychologický román vypráví životní příběh krásné a nadané vědecké
pracovnice, jejíž závratná kariéra je protipólem komplikovaného
osobního života.

Pánek, Josef
ZK 5454
Láska v době globálních klimatických změn
1 audiodisk (5 hod., 7 min.) MP3 -- Čte David Novotný – české novely
Novela, ve které se autor zamýšlí nad problémy současného
globalizovaného světa.
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Mornštajnová, Alena
Tiché roky

ZK 5457

1 audiodisk (10 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Klára Suchá, Miroslav
Hanuš – české romány
Román je psychologickou úvahou nad složitostí rodinných vztahů,
jejichž komplikace tkví hlavně ve vzájemném nedorozumění a
odcizení.

Němcová, Božena
Pohorská vesnice

ZK 5470

1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- české prózy
Vesnická novela z 19. století vykresluje výrazné lidské charaktery v
idylickém líčení života malé pohraniční vesničky.

Hašková, Jarmila
Vinohradské dětičky

ZK 5480

1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková -- české
prózy
Milé čtení o době, ve které autorka - česká novinářka, prozaička a
manželka Jaroslava Haška, vyrůstala.

Geislerová, Ester
Terapie sdílením. ♯rozchodovevety

ZK 5524

1 audiodisk (1 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Ester Geislerová, Ondřej Bauer,
Jenovéfa Boková a další – korespondence
Sebrané příspěvky z Instagramu @esterajosefina, kam autorkám
posílají jejich sledovatelé kopie sms, chatů a mailů, týkající se nejen
partnerských rozchodů.

Vondruška, Vlastimil
ZK 5532
Strana štěstí, aneb, První parlamentní defenestrace
1 audiodisk (9 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- satirické romány
Satirický román ze současnosti vypráví o nové svérázné politické
straně.
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Hlavinková, Lucie
Projekt pes : (ten můj)

ZK 5554

1 audiodisk (1 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička -- české
příběhy
Vyprávění o Honzíkovi, který si ze všeho nejvíc přeje mít svého psa.
Aby přesvědčil rodiče, vymyslí si dobrodružný Projekt pes.

Kovářová, Daniela
ZK 5568
Jak chovat muže, aneb, Manuál pro otrlé
1 audiodisk (5 hod., 26 min.) MP3 -- Čtou Lucie Juřičková, Martin
Zahálka – příručky
Známá advokátka, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti
svou knihu věnuje českým mužům a strategii, jež umožní jejich
úspěšný chov vzdělanou a tolerantní ženou.

Wagnerová, Magdalena
Rodinná anamnéza

ZK 5661

1 audiodisk (8 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- české
romány
Rodinná historie s ústřední postavou svérázné babičky, pohybující se
v kontextu dějin 20. století a vymykající se běžným společenským
normám a konvencím.

Klostermann, Karel
V ráji šumavském

ZK 5666

1 audiodisk (5 hod., 33 min.) MP3 -- Účinkují: Lukáš Hlavica, Pavel
Pípal, Taťjana Medvecká a další. – dramatizace
Román zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském
pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád
"světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.

Tomeš, Jan
Trny v čase

ZK 5685

1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- české
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romány
Filozoficky laděný příběh dvou mladých lidí, které osud svede
dohromady v jedné kavárně a poté společně se čtenářem absolvují
literární a myšlenkový výlet po celé Evropě. Dokazují, že mileniálové
nemají v hlavě jen to avocado.

Křemen, Jan
Kubánec

ZK 5694

1 audiodisk (7 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jan Plouhar – české romány
Úsměvný český román vypráví o motorkářích, kteří brázdili silnice v
80. letech 20. století. O přátelství, o jejich cestě ke splnění snů o
motocyklu a o hodinách strávených v garáži, aby z několika krabic
plných součástek zpět postavili motocykl.

Aškenazy, Ludvík
Milenci z bedny

ZK 5695

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -- české
příběhy
Lyricky laděný příběh dvou dětí z pražského činžáku, které si v
opuštěné bedně hrají na tatínka a maminku.

Svěrák, Jan
Bohemia

ZK 5697

1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Kryštof Hádek -- české romány
Román je příběhem talentovaného režiséra, který se pokouší vydobýt
si celosvětové uznání a vydává se proto na trnitou, ale i nejistou cestu
za úspěchem.

Třeštíková, Radka
Veselí

ZK 5711

1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Zuzana Ščerbová -- české
romány
V románu, s autobiografickými prvky, se třiatřicetiletá Eliška po letech
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vrací na Moravu ke svým kořenům.

Dvořáková, Petra
Chirurg

ZK 5722

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Batěk -- společenské
romány
Profesní i vztahový román o lékaři, který před plíživým vyhořením
zvažuje, co dál se životem.

Rožek, Filip
Gump : pes, který naučil lidi žít

ZK 5728

1 audiodisk (2 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Ivan Trojan – české příběhy
Syrový a autentický příběh toulavého psa Gumpa, kterého majitel
opustil už jako štěně. Na jeho příběhu, který vypráví sám Gump, chce
autor apelovat na lidi, aby si uvědomili, že zvířata jsou živé bytosti, za
které máme zodpovědnost.

Havel, Václav
Žebrácká opera

ZK 5743

1 audiodisk (1 hod., 45 min.) MP3 -- Účinkují: Jiří Dvořák, Viktor
Preiss, Taťjana Medvecká a další – česká dramata
Komedie na námět parodické opery Johna Gaye, kterou Václav Havel
napsal na výzvu Činoherního klubu. Uvedení však v době normalizace
bylo nemyslitelné v jakémkoli československém divadle.

Cima, Anna
Probudím se na Šibuji

ZK 5754

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Anna Kameníková – české
romány
Román české debutující japanoložky, napsaný svěžím hovorovým
jazykem, se odehrává na dvou kontinentech a ve dvou časových
rovinách zároveň. Zjistíme, že splnění snu nemusí vždy přinést jen
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radost a štěstí.

Olivová, Tea
Sólo druhých houslí

ZK 5768

1 audiodisk (8 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- české romány
Vytvořit fungující model rodiny, kde mužský element chybí, je opravdu
obtížné. Přesto měla Markéta s matkou vztah, který by jim mohl
kdekdo závidět. Po předčasné matčině smrti ale vyplavou na povrch
skutečnosti, jež měly zůstat tajemstvím.

Mornštajnová, Alena
Slepá mapa

ZK 5770/1-2

2 audiodisky (15 hod.) MP3 -- Čte Veronika Gajerová -- české romány
Románový příběh líčí osudy tří žen, tří generací jedné rodiny. Životy
hlavních hrdinek a dalších, s nimi spjatých postav provázejí
dramatické zvraty, které přináší život i dějinné události 20. století.

Denemarková, Radka
Hodiny z olova

ZK 5804/1-3

3 audiodisky (29 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Šárka Vondrová, Luboš
Ondráček – psychologické romány
Román, inspirovaný autorčinými pobyty v Číně, je obsáhlou a
mnohovrstevnou kritickou reflexí poměrů v této asijské velmoci, ale i
stavu západní společnosti.

Salivarová, Zdena
Honzlová : protestsong

ZK 5822

1 audiodisk (10 hod.) MP3 -- Čte Hana Makovičková – české romány
Román české exilové autorky je pohledem na charaktery lidí epochy
"budování socialismu" v padesátých letech 20. století.
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Baar, Jindřich Šimon
Jan Cimbura : jihočeská idyla

ZK 5868/1-2

2 audiodisky (19 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- české
romány
Vesnický román z Písecka v první polovině 19. století. Titulní postavou
knihy je pracovitý a svědomitý čeledín, později samostatný hospodář.

Hlavinková, Lucie
Kdo šije u Podolské?

ZK 5876

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – české
romány
Vyhlášený salon Hany Podolské, který býval spojován s elegancí a
luxusem, prožívá po znárodnění fatální změny. Na osudech lidí
spojených se salonem můžeme sledovat dobu, kdy modely z Paříže
vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy údernic.

Dostálová, Zuzana
Hodinky od Ašera

ZK 5894/1-2

2 audiodisky (13 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Irena Budweiserová – české
romány
Věrohodně napsaný román o současné generaci třicátníků, jejich
starostech, pocitu osamění, nadějích a láskách.

Matocha, Vojtěch
Prašina. Černý merkurit

ZK 5903

1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- dobrodružné
romány
Pokračování dobrodružného příběhu, který se odehrává v tajuplné
části Prahy, zvané Prašina.
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