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POVÍDKY – KRATŠÍ PŘÍBĚHY – FEJETONY – 

POEZIE – VYPRÁVĚNÍ ZNÁMÝCH 

OSOBNOSTÍ – BÁJE - HUDBA 
  

 

 

Vražda na vidličku                             ZK 1486  

sestavila Andrea C. Busch  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika  

34 kriminálních povídek a 120 receptů.   

  

Macků, Marta                                    ZK 1493  

Z brněnských pověstí  

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Jitka Tůmová  

Výběr z moravských pověstí, týkajících se Brna a jeho okolí.  

  

Tichá hrůza                                        ZK 1499  

uspořádal Tomáš Korbař  

1 audiodisk (12 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Sbírka hrůzostrašných a hororových povídek.  

  

Werich, Jan                                       ZK 1500  

Pohádky   

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Jan Werich  

Soubor pohádek pro malé i pro dospělé čtenáře.  
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Nezval, Vítězslav                               ZK 1508           

Biebl, Konstantin  

Básně noci   

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) MP3 -- Recitují Gabriela Vránová, 

Miroslav Moravec, Otakar Brousek   

V nahrávce Českého rozhlasu jsou básnické skladby dvou našich 

klasiků z dvacátých let 20. století.  

  

Nepil, František                                ZK 1513  

Dobré a ještě lepší jitro   

1 audiodisk (6 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Soubor populárních rozhlasových sloupků na nejrůznější témata,  

které autor po celý rok sám vyprávěl posluchačům 

Československého rozhlasu.   

  

Petrarca, Francesco                         ZK 1526  

Sto sonetů Lauře  

1 audiodisk (1 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna  

Výbor ze slavných sonetů italského básníka, jednoho z největších 

lyriků všech dob.   

  

Neruda, Jan                                       ZK 1530  

Povídky malostranské   

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jiří Štěpnička  

Úsměvné a nevšedním kouzlem básníkova vypravěčství 

prostoupené povídky přibližují svérázné postavičky Malé Strany.  
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Lem, Stanisław                                 ZK 1546  

Kyberiáda   

1 audiodisk (6 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Cyklus humorných vědeckofantastických povídek s dvojicí hrdinů, 

nápaditých konstruktérů a neohrožených cestovatelů Vesmírem.  

  

Hemingway, Ernest                          ZK 1576  

Povídky   

1 audiodisk (18 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

  

Hašek, Jaroslav                                ZK 1609/1-2  

Procházka přes hranice  

2 audiodisky (19 hod. 32 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Výbor vybraných spisů Jaroslav Haška. Idylky z cest a jiné 

humoresky: první dekameron povídek. 

  

 Holzmann, Felix                                ZK 1628  

10x Felix Holzmann  

1 audiodisk (2 hod., 25 min.) MP3 -- Účinkují: Felix Hozmann, Iva 

Janžurová, Viktor Maurer,  

František Budín, Karel Gott  

Scénky vynikajícího českého komika.  

  

Holan, Vladimír                                 ZK 1639  

Noc s Hamletem  

1 audiodisk (2 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Výbor poezie.   
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Poe, Edgar Allan                                ZK 1642  

Jáma a kyvadlo a jiné povídky   

1 audiodisk (18 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Soubor čtrnácti povídek předního amerického povídkáře a 

literárního kritika 1. poloviny 19. století představuje autora jako 

mistra mystifikace a hororu s velkou znalostí tajemných zákoutí 

lidské psychiky.   

 

Kyncl, Karel                                       ZK 1646  

Moje Británie  

1 audiodisk MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Výběr z novinářského díla zahraničního komentátora Českého 

rozhlasu v Londýně a dlouholetého spolupracovníka BBC a 

Svobodné Evropy. (příběhy, fejetony a poznámky z let 1990- 

1992).  

 

Petiška, Eduard                                ZK 1685  

Staré řecké báje a pověsti  

1 audiodisk (11 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jana Scheubová  

Půvabné Petiškovo převyprávění řecké mytologie.   

  

Švandrlík, Miloslav                           ZK 1687  

Drákulův švagr  

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.   
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Gellner, František                             ZK 1709  

Tichý život a jiné prózy: povídky, črty, fejetony  

1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Výbor z básnického i prozaického díla jednoho z představitelů české 

dekadence na přelomu 19. a 20. století.  

  

Batlička, Otakar                               ZK 1712/1-2  

Na vlnách odvahy a dobrodružství  

2 audiodisky (21 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška - Výběr z 

povídkové tvorby.   

 

Neruda, Jan                                       ZK 1727/1-3  

Obrázky z domova i ciziny: výbor fejetonů  

3 audiodisky (25 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová  

Reprezentativní výbor z Nerudovy prozaické tvorby zahrnuje 

autorovu fejetonistiku.   

  

Jirásek, Alois                                      ZK 1729  

Staré pověsti české  

1 audiodisk (8 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Klasické dílo české literatury je převyprávěním lidové fantazie a 

tvořivosti anonymních autorů, zachycuje zajímavé úseky dávných 

českých dějin.  

  

Fajtl, František                                  ZK 1737/1-2  

Boje a návraty  

2 audiodisky (16 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Povídky o veselých i vážných životních osudech několika 

československých pilotů v letecké válce na Západě.  
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 Pavel, Ota                                          ZK 1756  

Olympijské hry a jiné povídky  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková - Povídky 

ze sportovního prostředí.   

 

Leacock, Stephen                             ZK 1767  

Literární poklesky  

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Výbor z krátkých povídek známého kanadského satirika, 

považovaného za klasika kanadského humoru, potěší každého 

milovníka vtipného čtení.   

  

Suchý, Ondřej                                   ZK 1768  

Tajemství filmových hvězd  

1 audiodisk (5 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Soubor medailonů o hvězdách českého filmu, které Ondřej Suchý 

publikoval v letech 1997-2004 v časopisech Xantypa, Playboy, 

Story a novinách MF Dnes.   

  

Hurník, Ilja                                        ZK 1796  

Lístky vavřínové  

1 audiodisk (4 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Miniaturní povídky, plné moudrého, lehce humorného pohledu na 

různé životní situace našeho předního hudebního skladatele.  

  

Klimek, Hynek                                 ZK 1820  

Vládcové našich hor  

1 audiodisk (10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  
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Pověsti o mocných a tajemných strážcích českých, moravských a 

slezských hor.   

  

Bréal, Pierre Aristide                        ZK 1844  

Husaři  

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Účinkují Jan Werich, Miroslav 

Horníček Tragikomedie o třech dějstvích.   

  

Vesmír je báječné místo pro život       ZK 1855  

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Vědecko-fantastické povídky předních světových autorů, doplněné  

o jejich životopisy.   

  

Christie, Agatha                                ZK 1860/1-2  

Muž v mlze  

2 audiodisky (19 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Dvacet povídek v nichž jsou zastoupeni všichni detektivové známé 

anglické autorky: 4x Hercule Poirot, 4x Jane Marplová, 4x Tommy 

Beresford a Pentlička, 4x Parker Pyne, 4x Harley Quin.   

  

Kovářová, Daniela                            ZK 1861  

Oko za oko  

1 audiodisk (7 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová  

Sbírka krátkých povídek, inspirovaných většinou justiční praxí 

autorky.   

  

Zločin                                                ZK 1872/1-3  

3 audiodisky (26 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  
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Antologie 35 detektivních povídek a thrillerů převážně od 

amerických spisovatelů podává přehled nejlepších autorů tohoto 

žánru ve 20. století.   

 

Dahl, Roald                                       ZK 1879 

Jedenadvacet polibků  

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

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

svou drsností, ale téměř vždy s překvapující pointou.   

  

Fulghum, Robert                             ZK 1923  

Už hořela, když jsem si do ní lehal  

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

Laskavá zamyšlení, drobné příběhy a filozofické postřehy 

amerického autora, jehož první kniha si získala srdce českých 

čtenářů.   

 

Neff, Vladimír                                   ZK 1927  

Večery u krbu  

1 audiodisk (8 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

Vzpomínky národního umělce Vladimíra Neffa vznikly jako seriál 

rozhovorů se synem Ondřejem.   

  

Martin, Eduard                                 ZK 1928  

Půjčovna manželek  

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Martin Velda  

V souboru deseti sci-fi příběhů využívá autor možnosti žánru k 

vyjádření vlastních názorů na soudobou morálku, smysl a základní 

hodnoty života.   
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Werich, Jan                                       ZK 1952  

Úsměv klauna  

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

Soubor osobitých próz představuje Jana Wericha jako 

spontánního přirozeného vypravěče, nadaného vzácným darem 

humoru.  

 

Barbey d'Aurevilly, Jules Amédée          ZK 1955  

Tři Ďábelské novely  

1 audiodisk (5 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Tři povídky (Nejkrásnější láska Dona Juana -- Rub karet whistové 

partie -- Pomsta ženy) francouzského spisovatele elegantního a 

aristokraticky vytříbeného stylu, zasazené do Normandie v době 

Velké francouzské revoluce.   

  

Bunin, Ivan Aleksejevič                    ZK 1958  

Tvé jméno je žena  

1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Povídky o ženách a většinou o lásce, končící melancholickými 

rozchody i tragédiemi.   

  

Clarke, Arthur Charles                     ZK 1972  

Zpráva o třetí planetě  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Soubor povídkových příběhů (11 povídek) z pera jednoho z 

nejlepších a nejslavnějších autorů sci-fi.   
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Dahl, Roald                                      ZK 1977  

Milostné rošády  

1 audiodisk (5 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

Čtyři originální příběhy známého anglického autora spojuje 

společný námět - sex, nahlížený s ironickým nadhledem  a 

s anekdotickou pointou.   

  

Cimický, Jan                                     ZK 1983  

Podivný host  

1 audiodisk (9 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec  

Krátké psychologické příběhy s detektivní zápletkou.   

  

Allen, Woody                                     ZK 2002  

Povídky  

1 audiodisk (40 min.) MP3 -- Čte Milan Hein -- Obsahuje: 

Děvka z menzy -- Velký šéf  

Krátké povídky anglického autora, jejichž společným jmenovatelem 

je absurdní humor s ústřední postavou detektiva Kaisra.   

  

Dočekal, Boris                                  ZK 2006  

Maminka, tatínek a já  

1 audiodisk (4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá  

O rodičích a dětství s Adolfem Bornem, Květou Fialovou, ...  

Osobnosti české kultury vzpomínají na své rodiče a dětství.   

  

Dousková, Irena                               ZK 2009  

Čím se liší tato noc  

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Hana Czivišová  



11  

  

Krátké povídky, nad nimiž se čtenáři svírá srdce soucitem s údělem, 

nebo odporem k činům jednajících postav.   

  

Dostavník do Lordsburgu                 ZK 2021  

1 audiodisk (10 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Antologie nejlepších povídek spisovatelů amerického Západu z 

konce 19. stol. až po součastnost - Haycox, Canningham, Fischer 

atd.   

 

Světlá, Karolina                                ZK 2024  

Povídky  

1 audiodisk (8 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová -- Obsahuje: 

Staropražský obrázek -- Černý Petříček -- Hubička -- Námluvy.  

  

Novotný, František                            ZK 2028  

Buďme blaženi  

1 audiodisk (58 min.) - MP3 -- Čte Luděk Munzar, hudební doprovod 

Jiří Tichota, kytara, loutna. -- Obsahuje: Pár slov -- Před zastavárnou -

- Piják absintu -- V cukrárně -- Třetí světová -- Stráň -- Triga -- Kvartet 

d moll - Moudrá hudba -- Milostná paměť -- Krásná porucha -- 

Nesmělý -- Jak se dobývají hradby -- Galerie -- Až -- Dotýkánek -- 

Obrázek -- Říkej mi skoro všechno -- Něžné hádání -- Den jako 

obloha -- Den velkých lásek -- Loupež -- Večeře s půvabnou dámou -- 

Dva šálky kávy -- Noc zázraků -- Pár písmen -- Dívej se nahoru -- 

Buďme -- Blažení -- Zlatá -- Čas -- Jaro naboso -- Kleť -- Barvy -- 

Sněženky -- Velikonoční týden -- Velikonoční povzdech -- U jesliček -- 

O pravdě -- Moc politiků -- Strom spravedlivý -- Domov -- U dveří 

domova -- Stará dětská postel -- Nedělní bábovka -- Ráno před 

školkou -- Ať půjdu kamkoliv -- Vyznání -- Kam by ses vracel -- Cesty -

- Klečící Bůh.  
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Česká poezie.   

  

Sayers, Dorothy Leigh                      ZK 2036/1-2 

Dobrodružný život milovníka starých tisků  

2 audiodisky (15 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Soubor nejlepších povídek anglické autorky s lordem Petrem, s 

Montague Eggem i bez detektiva.   

 

Němcová, Božena                          ZK 2062/1-2  

O dobrých lidech  

2 audiodisky (19 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková – 

Obsahuje: Dobrý člověk -- Pan učitel -- Divá Bára -- Chudí lidé -- 

Pohorská vesnice.  

Souborné vydání pěti známých povídek v nichž autorka osvětluje 

svůj vřelý a láskyplný vztah k prostému člověku.   

 

Klostermann, Karel                          ZK 2089  

Na cestě k domovu  

1 audiodisk (6 hod.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák  

Povídka klasika české literatury je zasazená do autorovy oblíbené  

a milované šumavské krajiny.   

  

Barry, Dave                                       ZK 2092  

Dospěju, až umřu   

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

Další sbírka úsměvných fejetonů a historek současného 

amerického novináře, nositele Pulitzerovy ceny. Barryho úžasné 

báchorky o dospělosti 
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Bezouška, Bohumil                          ZK 2093  

Adaptace není legrace  

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

Soubor anekdot, humoristických vyprávění a veselých příhod z 

divadelního a hudebního zákulisí.   

  

Seton, Ernest Thompson                  ZK 2097  

Divoké děti lesů  

1 audiodisk (5 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Sbírka povídek o zvířatech žijících volně v divoké přírodě.   

  

Eislerová, Jana                                  ZK 2122  

Nejznámější bajky  

1 audiodisk (1 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Lábus - Ezop, La 

Fontaine, Krylov 

  

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2129  

Krev na lopuchu  

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Výbor povídek oblíbeného autora historických detektivek se 

odehrává v rozličných dobách i na různých místech Čech.   

  

Harte, Bret                                        ZK 2139/1-2  

V údolí Sacramenta  

2 audiodisky (15 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.  

Povídky s dobrodružným námětem od amerického autora.   
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Váňová, Magda                                ZK 2163  

Náhoda nebo osud  

1 audiodisk (5 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Pět příběhů o lidech, kterým náhoda změnila život.   

  

Večery s herci                                    ZK 2170   

1 audiodisk (7 hod., 52 min.) - MP3 -- Miloš Kopecký, Jiřina 

Bohdalová a další.  

V tomto souboru se posluchači setkají s M. Kopeckým, J.  

Bohdalovou, L. Lipským, V. Menšíkem, J. Šterclem, Z. Galuškou a B. 

Bezouškou.   

  

Vondruška, Vlastimil                        ZK 2172  

Krev na kapradí  

1 audiodisk (8 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Výbor povídek autora historických detektivek se odehrává v 

rozličných dobách i na různých místech Čech.   

  

Mališová, Markéta                            ZK 2184 

Nepřestávej, miláčku  

1 audiodisk (4 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Šárka Vondrová.  

Povídkový soubor, v němž se autorka dotýká vztahů mezi mužem  a 

ženou.   

  

Brousek, Otakar                                ZK 2188  

Všechno si pamatuju  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) – MP3 – Účinkují: Otakar Brousek st., 

Otakar Brousek ml., Jaroslava Brousková, Luka Rubanovičová.  
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Vyprávění a vzpomínky nestora českého divadla a filmu v kruhu 

nejbližších – syna Otakara, dcery Jaroslavy a manželky Luky 

Rubanovičové.   

  

Albright, Madeleine Korbel              ZK 2189/1-2  

Pražská zima  

2 audiodisky (17 hod., 53 min.) - MP3 -- Obsahuje: Milostný dopis 

Praze a Československu (1937-1948) -- Mnichov -- Beznadějný 

úkol -- Začínáme znova -- Lampy pohasínají -- Holocaust -- Most je  

v nedohlednu -- Svět je dost velký na to, abychom žili zvlášť -- 

Ošemetná rovnováha -- Neschopnost domluvy -- Bonus: 

Madeleine Albrightová při návštěvě Prahy 2012, beseda na 

Filozofické fakultě UK (rozhlasový pořad). -- Čte Heda Čechová.  

Kniha líčí jedno z klíčových období Československých dějin, léta 

1937 - 1948. Paralelně knížka vypráví osobní příběh Madeleine 

Albrightové a její rodiny.  

 

Čermák, Miloš                                   ZK 2214 

Lovestory ve výtahu  

1 audiodisk (4 hod., 16 min.) - MP3 -- Načetl Miloš Čermák.  

Povídky nejprve vycházely na autorově blogu, později na četnou 

žádost od čtenářů je vydal knižně a posléze ve zvukové podobě.   

  

Jirous, Tobiáš                                    ZK 2218  

Počkej na mě, Valentýne  

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.   
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Kafka, Franz                                      ZK 2222  

Povídky 

1 audiodisk (8 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- Obsahuje: Rozjímání -- Ortel -- Proměna -- Venkovský 

lékař -- Umělec v hladovění.  

Soubor kratších próz a povídek.   

  

Kantůrková, Eva                               ZK 2229  

Jen si tak maličko povyskočit  

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

Sbírka deseti psychologických povídek, jejichž společným tématem 

jsou pokusy lidí vybočit z dosavadního stylu života.  

 

Karásek, Svatopluk                          ZK 2231  

Víno tvé výborné  

1 audiodisk (10 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Formou rozhovoru vypráví známý evangelický farář, básník a zpěvák 

o svém životě, práci a křesťanské víře.   

  

Švestka, Karel                                   ZK 2232 

Pastely  

1 audiodisk (2 hod., 34 min.) - MP3  

Četba na pokračování. Kniha dojmů a vzpomínek na spisovatele 

Jakuba Demla a Stanislava Vodičku, jak je autor poznal v rodném 

Tasově.   

 

Moučková, Miroslava                       ZK 2235/1-2  

Šílený stařec  

2 audiodisky (17 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jana Altmannová.  
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Sto příběhů z moravských a slezských hradů, zámků  a 

archeologických nalezišť". Kniha vypráví o ukrytých pokladech, 

tajemných bytostech a historických zajímavostech.   

  

Novotný, David Jan                          ZK 2286  

Má rozkošná Múza s hadrem v ruce  

1 audiodisk (6 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  

Šest povídek ze světa umění. Všichni aktéři se dostávají do situací, z 

nichž musí hledat východisko a přehodnotit vztahy ke svým 

spolubližním.   

  

Pirandello, Luigi                               ZK 2300/1-2  

Slunce a déšť  

2 audiodisky (15 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Soubor povídek obrážející tísnivé životní podmínky Sicílie na 

sklonku 19. a počátku 20. století.   

  

Daudet, Alphonse                            ZK 2309  

Listy z mého mlýna  

1 audiodisk (6 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš.  

Klasické povídky francouzského realisty druhé poloviny 19. století, 

zasazené do jihofrancouzské Provence.  

  

Halas, František                                ZK 2310 

Básnické dílo  

1 audiodisk (3 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš.  

Chronologické vydání básnického díla řazeného podle doby vzniku, 

obsahuje lyrické sbírky a prózu Já se tam vrátím.   
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Boučková, Tereza                             ZK 2318  

Šíleně smutné povídky  

1 audiodisk (3 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Třináct minimalisticky psaných povídek zachycuje příběhy 

obyčejných lidí, jejich pocity, touhy a odhodlání.   

  

Bukowski, Charles                            ZK 2325  

Erekce, Ejakulace, Exhibice a další příběhy obyčejného 

šílenství  

1 audiodisk (10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kudla  

Soubor krátkých povídek s autenticitou zachycující život současných 

Američanů.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2327/1-2  

Panoptikum  

2 audiodisky (14 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Soubor šestnácti psychologických thrillerů přináší ukázku povídkové 

tvorby, obsahující bravurně zvládnuté variace na téma zločinu.   

  

Spalová, Olga                                    ZK 2359  

Sága rodu Budilova  

1 audiodisk (21 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková  

Výběr ze vzpomínek významného plzeňského herce a režiséra 

Vendelína Budila.   

 

Polívka, Boleslav                              ZK 2360  

Bolek Polívka v manéži i mimo  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  
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Klaun a herec Bolek Polívka napsal humornou knížku o "manéži" 

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

  

Pavel, Ota                                          ZK 2371  

Ve službách Švédska; Otázka hmyzu vyřešena  

1 audiodisk (1 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Karel 

Heřmánek České povídky.   

 

Munro, Alice                                      ZK 2394  

Příliš mnoho štěstí  

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Tématy psychologických povídek s hlavními ženskými hrdinkami 

jsou jak emociálně vypjaté tragické zlomové okamžiky (například 

vražda dítěte), tak i zdánlivě všední a mnohokrát prožitá dramata.   

  

Chandler, Raymond                         ZK 2430  

Poslední útočiště  

1 audiodisk (6 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  

V knize je shrnuto 12 detektivních povídek a autorův esej " Prosté 

umění vraždy", který se teoreticky zabývá tím, jak napsat dobrou 

detektivku.   

  

Singer, Isaac Bashevis                     ZK 2431  

Seance a jiné povídky  

1 audiodisk (6 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kudla.  

Povídkový soubor spojuje prvek nadpřirozena a jako vždy jsou 

povídky zasvěceny svéráznému a pozvolna zanikajícímu světu 

východoevropských Židů.   
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Apollinaire, Guillaume                     ZK 2435  

Kacíř a spol.  

1 audiodisk (6 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček.  

Soubor šestnácti povídek představitele moderní francouzské 

literatury je barvitým přehledem pitoreskních inspirací a reflexů 

z cest a ohlasů z četby.  

  

Bach, Richard                                   ZK 2455  

Racek  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Racek Jonathan Liwingstone jako hrdina alegorické povídky 

amerického letce o svobodných pocitech člověka při létání.   

  

Suchý, Jiří, 1931                               ZK 2457  

Divadlo Semafor 1959 – 1969  

1 audiodisk (2 hod., 40 min.) - MP3 -- Autentické nahrávky vybral a 

sestavil H. Žalčík. -- Průvodní text načetl Jiří Škoda ; účinkují: Jiří 

Suchý, Jiří Šlitr.  

Autentické nahrávky divadelních představení z let 1959-1969.   

  

Čep, Jan                                             ZK 2458 

Cesta na jitřní  

1 audiodisk (3 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Luboš Ondráček  

Výběr z autorských próz sleduje částečně autorův vlastní výbor 

povídek, který vyšel v roce 1944.   
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Bachtíková, Vlasta                            ZK 2464  

Libeňské obrázky  

1 audiodisk (34 min.) - MP3 -- Obsahuje: Daniela -- Vzpomínka 

-- Tanec čertíka -- Ukolébavka pro Verunku -- Tanec víly 

Amálky -- Valčík pro Karolínku.  

Drobné skladby pro sopránovou zobcovou flétnu s doprovodem 

klavíru.   

  

Bachtíková, Vlasta                            ZK 2465  

Píšťalka z pohádky  

1 audiodisk (19 min.) - MP3   

Drobné skladby pro altovou zobcovou flétnu a klavír.   

  

Bělohradský, Václav                         ZK 2501 

Myslet zeleň světa  

1 audiodisk (5 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Kniha psaná formou rozsáhlého interview s Karlem Hvížďalou 

představuje významného filozofa českého původu a přibližuje 

jeho názory na svět, v němž žijeme.   

  

Beneš, Jan                                         ZK 2503  

Až se se mnou vyspíš, budeš plakat  

1 audiodisk (7 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Povídky. Bezprostředně viděné příběhy obyčejných, převážně 

mladých lidí 60. let 20. století.   

  

Sidonová, Vlasta Rut                        ZK 2508  

Jídelna Šalom a jiné židovské povídky z dnešní Prahy  

1 audiodisk (3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Eva Miláčková.  
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Šestnáct krátkých povídek současné české autorky, které tematicky 

čerpají především ze všedního života pražské židovské komunity.   

  

Hrabal, Bohumil                                ZK 2510  

Bambini di Praga 1947  

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

Groteskní příběhy party falešných pojišťováků, kteří nakonec sami 

naletěli.   

 

Reynek, Bohuslav                             ZK 2538  

Rybí šupiny  

1 audiodisk (3 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Kvíz a Jiří Teper.  

Sbírka básní v próze.   

  

Berková, Alexandra                          ZK 2547  

Knížka s červeným obalem  

1 audiodisk (4 hod., 26 min.) – MP3 – Čte autorka.  

Autorčina autobiografická prvotina, která je zakotvena na počátek 

2. Poloviny 20. Století.   

  

Doctorow, E. L.                                  ZK 2560  

Povídky o skvělé zemi  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.  

Pět povídek o životních ztroskotancích ve "skvělé zemi" jménem 

Amerika.   

  

Ježková, Alena                                  ZK 2564  

77 pražských legend   

1 audiodisk (3 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Dana Syslová.  
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Soubor 77 legend a lidových pověstí, které se většinou vztahují k 

dosud existujícím pražským budovám a místům.   

  

Maurois, André                                 ZK 2568/1-2  

Sólo pro klavír  

2 audiodisky (13 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček.  

Výbor povídek seznamuje čtenáře s malými literárními formami v 

díle velkého francouzského spisovatele.   

 

Bitov, Andrej Georgijevič                 ZK 2587  

Odkud se bere láska  

1 audiodisk (6 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jitka Čelechovská.  

Povídky jsou zaměřeny na analýzu pocitů moderního člověka, 

tápajícího v oblasti citového života.   

  

Blixen, Karen                                    ZK 2588  

Nesmrtelný příběh  

1 audiodisk (1 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Luba Skořepová.  

Povídka z knihy Zimní pohádky.   

  

Bohdalová, Jiřina                              ZK 2592  

Kopecká, Slávka                              

Hádej, kam půjdem na flám?  

1 audiodisk (6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské 

speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.   
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Bohdalová, Jiřina                              ZK 2593  

Kopecká, Slávka                                    

Hádej, kam půjdem na oběd?  

1 audiodisk (6 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Známá česká herečka v této knize shromáždila kulinářské 

speciality pocházející z kuchyní jejích přátel.   

  

Bombeck, Erma                               ZK 2600  

Jak (ne)zvládnout manželství  

1 audiodisk (13 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Zdena Černá.  

Posmrtný soubor autorčiných nejvtipnějších a nejoblíbenějších 

fejetonů o strastech i radostech ženy v domácnosti.   

  

Borges, Jorge Luis                            ZK 2603  

Obecné dějiny hanebnosti  

1 audiodisk (3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Renata Honzovičová.  

Sbírka krátkých povídek argentinského spisovatele, které zobrazují 

zločinné a mravně pokleslé lidské skutky bez morálního zhodnocení 

autorem.   

 

Tučková Kateřina       ZK 2608 

Rachetníková Hana   

O čem ženy mlčí                                

1 audiodisk (3 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Soubor osmi psychologických povídek českých autorů: Kateřina 

Tučková, Petr Šabach, Petra Soukupová, Jaroslav Rudiš, Josef 

Moník, Marek Epstein, Marek Šindelka, Irena Hejdová.   
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Bošek, Pavel                                     ZK 2618  

Redutání  

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

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

Redutě a jejichž obsahem je satira a absurdní humor.   

  

Boulle, Pierre                                    ZK 2621  

Dokonalý robot a jiné povídky  

1 audiodisk (5 hod., 25 min.) – MP3 – Čte Jiří Kadlec.  

Pět sci-fi povídek vychází z velkých vědeckých objevů 20. Století. 

První a třetí povídka jsou z oblasti kybernetiky a matematiky. Druhá 

je zajímavou hříčkou lingvistickou a literárně-teoretickou. Poslední 

dvě zasahují do oblasti filozofie a etiky.   

  

Buchwald, Art                                  ZK 2650  

Copak jsem vám někdy lhal?  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Karel Navrátil.  

Výbor novinových sloupků proslulého amerického žurnalisty, 

spisovatele a dramatika.   

  

Bukowski, Charles                           ZK 2666  

Těžký časy  

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Loníček.  

Třeskuté, hrůzné, nostalgické i šklebně úsměvné povídky z pera 

nejzběsilejšího z beatníků. Hudební doprovod.   
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Capote, Truman                                ZK 2689  

Tři povídky  

1 audiodisk (2 hod., 46 min.) - MP3 - Čte Bořivoj Navrátil -- 

Obsahuje: Vzpomínka na dědečka -- Návštěvník na Den díkuvzdání -- 

Vánoční vzpomínka.   

Tři autobiografické povídky z autorova dětství, v nichž vzpomíná na 

to, co ho jako budoucího spisovatele utvářelo.  

  

Castelot, André                                ZK 2705  

Krásné a tragické lásky v dějinách  

1 audiodisk (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Soubor 56 miniatur, ve kterých autor rekonstruuje milostné příběhy 

řady významných osobností od středověku do počátku 20. století.   

  

Cimrman, Jára da                             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.   

  

Cimrman, Jára da                             ZK 2728  

Svěrák, Zdeněk   

Akt  

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

Svěrák Zdeněk.  

Divadelní hra.   
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Cimrman, Jára da                             ZK 2729  

Blaník   

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak 

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

Smoljak a další. - Divadelní hra - Jevištní podoba historického mýtu.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2730   

Cimrman před branami hudby   

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

Ladislav Smoljak, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Pavel Vondruška 

- Divadelní hra -  hudebně osvětový večer.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2731  

Cimrman v říši hudby  

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

Čepelka, Pavel Vondruška, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena.  

Divadelní hra.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2732  

České nebe   

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

Ladislav Smoljak, Miloň Čepelka a další - Divadelní hra - Cimrmanův 

dramatický kšaft.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2733  

Dlouhý, Široký a Krátkozraký   

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

Miloň Čepelka, (Jasoň a Drsoň); Ladislav Smoljak, (Bystrozraký); 
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Zdeněk Svěrák, (obr Koloděj); Oldřich Unger, (král); Jaroslav Weigel, 

(děd Vševěd) - Divadelní hra - pohádka, která u dětí propadla.   

  

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                             ZK 2735  

Hospoda na mýtince  

1 audiodisk (52 min.) - MP3 -- Účinkují: Miloň Čepelka, Zdeněk 

Svěrák, Jaroslav Vozáb, Petr Brukner, Ladislav Smoljak - Divadelní 

hra - Seminář na téma Operetní dílo Járy.   

           

Smoljak, Ladislav                             ZK 2736              

Lijavec   

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 s 

opravdovým deštěm.   
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2737  

Němý Bobeš, aneb, Český Tarzan  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) – MP3 – Obsahuje: Seminář – Němý 

Bobeš aneb  Český Tarzan. – Účinkují: Zdeněk Svěrák (lékař), 

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

Jan Kašpar (vesničan Papoušek, baronova matka), Václav Kotek  

(Bobeš), Ladislav Smoljak (baron), Jaroslav Vozáb (sluha  

Marta);hovoří: Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Bořivoj Penc, Pavel 

Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Václav Kotek.  

Divadelní hra.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2738  

Posel světla a další  

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

kupé. Cimrman na prahu své kriminalistické kariéry ; Detektiv a 

básník ; Cimrmanova revoluce v němém filmu -- Cimrman v říší 

hudby. Cimrmanovy písňové texty ; Cimrmanova kabina pro 

začínající houslisty ; Osud Cimrmanovy mamutí opery Panama -- 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Cimrmanova cesta za pohádkou -- 

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

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

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

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

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

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

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

Jaroslav Weigel, Petr Reidinger, Marek Šimon. - Divadelní hra.   
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2739/1-2 

Švestka  

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                             ZK 2740  

Vražda v salonním coupé  

1 audiodisk (55 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vědecké sympozium 

Cimrman kriminalista -- Vražda v salonním coupé. -- Účinkují: 

Zdeněk Svěrák (inspektor Trachta), Petr Brukner (praktikant 

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

(továrník Mayer), Jaroslav Vozáb (stevard), hovoří Ladislav Smoljak, 

Miloň Čepelka, Pavel Vondruška, Jaroslav Vozáb, Václav Kotek. - 

Divadelní hra. Detektivní hra.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2741 

Vyšetřování ztráty třídní knihy  

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.   
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Smoljak, Ladislav                             ZK 2742  

Záskok   

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. 

  

Tomáš, Eduard                                  ZK 2746 

Metafyzické příběhy 2  

1 audiodisk (11 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Gabriela Filippi.   

Mystické povídky vyprávějí příběhy prostých, moudrých  a 

vyrovnaných lidí, kteří mají za sebou hluboký duchovní prožitek.   

  

Cortázar, Julio                                   ZK 2773  

Pronásledovatel  

1 audiodisk (6 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.  

Sedm povídek z pera nejvýznamnějšího argentinského spisovatele.  

Autor se v nich snaží proniknout pod bezprostředně dosažitelný   

a vnímatelný povrch skutečnosti. Kniha je určena náročnějším 

čtenářům.   
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Hakl, Emil                                          ZK 2783  

Hovězí kostky  

1 audiodisk (7 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Jopek.  

Jedenáct chronologicky řazených povídek spojených nehrdinským 

hrdinou, jenž s chlapským nadhledem čelí proměnám doby.   

  

Cronin, Archibald Joseph                 ZK 2785  

Další příhody z černého kufříku  

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

Úsměvné povídky, odehrávající se v malém skotském městečku na 

počátku našeho století, přinášejí další příběhy mladého lékaře 

Finlaye Hyslopa a jeho pacientů.   

  

Cronin, Archibald Joseph                ZK 2787  

Příhody z černého kufříku  

1 audiodisk (6 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Povídky zachycující počátky autorovy lékařské praxe, kdy jako 

novopečený promovaný lékař začínal v chudém hornickém 

městečku ve Skotsku.   

  

Cuny, Marie-Thérèse                        ZK 2791  

Slova žen  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Čtyřicet příběhů o osudech žen.   

  

Čapek, Karel                                     ZK 2799  

Boží muka  

1 audiodisk (5 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Ondřej Kepka  
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Soubor novel je první samostatnou knihou Karla Čapka, která 

byla hluboce ovlivněna 1. světovou válkou.  

 

Červená, Věra                                   ZK 2803  

Příběhy a recepty z pošťácké brašny  

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

Veselé historky ze života pošťáků, proložené oblíbenými lidovými 

recepty.   

  

Pelc, Jan                                            ZK 2804  

-a máš mě rád?  

1 audiodisk (2 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Deset krátkých povídek.   

  

Čapek, Karel                                     ZK 2805 

Hovory s. T.G.M.  

1 audiodisk (13 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Bohumil Švarc  

Kniha rozhovorů s prvním čs. prezidentem přibližuje tuto 

významnou osobnost nejen jako politika a filosofa, ale i jako 

člověka s velkým smyslem pro humor a širokým kulturním 

rozhledem.   

 

Čapek, Karel                                     ZK 2806  

Kalendář  

1 audiodisk (6 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Kudela.  

Kniha vznikla z oddechových fejetonů o ročních dobách, počasí, 

zahradnických radostech a strastech. Čapek se tu však neutápí v 

idyle života malého člověka a zahrádkáře.   
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Čech, František Ringo                        ZK 2809  

Dívčí válka  

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) - MP3 -- Hrají František Ringo Čech a 

členové Čechova Prozatimně osvobozeného divadla.  

Historická hra o osmi obrazech.   

  

Čermáková, Jarmila Hannah           ZK 2819  

Něžné žně  

1 audiodisk (45 min.) - MP3 – Recituje: Jarmila Hannah Čermáková.  

Česká poezie.   

  

Čermáková, Jarmila Hannah           ZK 2820  

Skazočky  

1 audiodisk (1 hod., 4 min.) - MP3 – Recituje: Jarmila Hannah 

Čermáková.  

Sbírka poezie čerpá z intimních nálad a jazykových hříček.   

  

Sedm svateb a jeden rozvod           ZK 2826  

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) – MP3 – Čte Marcela Šiková.  

Pro většinu lidí je svatba stále jedním z nejkrásnějších  a 

nejdůležitějších okamžiků v životě. A nic na tom nemění, že leckdy 

neprobíhá tak romanticky, jak by si zejména ženy představovaly. 

Knížka obsahuje povídky autorů: Viewegh Michal, Tučková Kateřina, 

Soukupová Petra, Lasicová Hana, Epstein Marek, Čechová Dora, 

Hejdová Irena.   

  

Devátá, Ivanka                                 ZK 2852  

Koukám se okolo  

1 audiodisk (4 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  
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Sbírka různorodých a svěže napsaných fejetonů, uveřejňovaných v 

posledních letech v tisku a rozhlase.   

  

Medek, Ivo                                        ZK 2855  

Dědská běsídka  

1 audiodisk (4 hod., 18 min.) - MP3 -- Čtou Ivana Lokajová a Jan 

Vondráček.   

Šestnáct pohádek pro dospělé, ve kterých autor vyzdvihuje obecně 

známé, leč přehlížené skutečnosti.   

 

Devátá, Ivanka                                 ZK 2856  

V oblaku dezinfekce  

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

Knížka úsměvných postřehů z oblasti zdravotnictví tak, jak oblíbená 

česká herečka získávala zkušenosti jako pacientka v nejrůznějších 

zdravotnických zařízeních.   

  

Dickens, Charles                               ZK 2860  

Vánoční povídky  

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Eduard Cupák.  

Nejoblíbenější povídky s vánoční tématikou.   

  

Šmíd, Zdeněk                                    ZK 2879 

Strašidla a krásné panny  

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

Džudžová.  

Soubor pověstí a příběhů z Karlovarska, které autor oživuje 

formou moderního humoru.  
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Doyle, Arthur Conan, Sir                   ZK 2880  

15 případů Sherlocka Holmese  

1 audiodisk (4 hod., 21 min.) - MP3 -- Hrají Svatopluk Beneš 

(Sherlock Holmes), Miloš Kopecký (Dr. Watson) a další -- Obsahuje: 

Sherlock Holmes  a expert -- Sherlock Holmes a případ Codex 

Euricianus -- Sherlock Holmes a případ s Lví hřívou -- Sherlock 

Holmes a případ s motýly Hilesia -- Sherlock Holmes a případ s 

homo ludens -- Sherlock Holmes a podivná známka -- Sherlock 

Holmes a rybářská rovnice -- Sherlock Holmes a smrt na střeše -- 

Sherlock Holmes a kočičí záhada -- Sherlock Holmes a případ s 

včelou -- Sherlock Holmes a případ s houbami -- Sherlock Holmes a 

záhadné zmizení trpaslíka -- Sherlock Holmes a případ s ptáky -- 

Sherlock Holmes a případ s brouky -- Sherlock Holmes a ovčí sýr.  

 

 Na plovárně      ZK 2910 

1 audiodisk (7 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.  

Výběr 25 rozhovorů televizního moderátora Marka Ebena 

představuje osobnosti ze světa kultury, vědy i politiky, s nimiž se 

setkal při natáčení populárního pořadu "Na plovárně".   

  

 Na plovárně 2       ZK 2911 

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) – MP3. – Čte Pavel Chovanec.  

Dalších 25 televizních rozhovorů Marka Ebena, které vybral a pro 

knižní vydání zpracoval Jiří Janoušek. 

                                                                   

Na plovárně 3       ZK 2912 

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.  

Dalších 26 televizních rozhovorů Marka Ebena, které vybral a pro 

knižní vydání zpracoval Jiří Janoušek. 
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Erben, Karel Jaromír                        ZK 2921  

Kytice  

1 audiodisk (2 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Štědroň. - Česká 

poezie.   

  

Erben, Karel Jaromír                        ZK 2922  

Zlatý kolovrat  

1 audiodisk (1 hod., 25 min.) – MP3 – Obsahuje: Zlatý kolovrat / 

Karel Jaromír Erben – Večerní písně / Vítězslav Hálek – Balady  a 

romance ; Budiž světlo ; Prosté motivy / Jan Neruda –  

Recitují: Vlasta Fabiánová, Jan Hartl, Luděk Munzar, Petr Haničinec.  

Výběr z rozhlasových pořadů české poezie.   

  

Špidlík, Tomáš                                  ZK 2943  

Vatikánské promluvy s humorem  

1 audiodisk (7 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Špidlík.  

Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007 - 2008.   

 

Fischerová, Daniela                          ZK 2956 

Duhová jiskra  

1 audiodisk (2 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil.  

Krátké příběhy, určené starším dětem, ale i dospělým. Skrývají v 

sobě humor, moudrost i ponaučení a nutí k zamyšlení nad 

světem.   

  

Fischerová, Daniela                          ZK 2957  

Jiskra ve sněhu  

1 audiodisk (2 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil.  
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Krátké prózy přinášejí životní poselství v nejrůznějších 

podobenstvích.   

  

Fischl, Viktor                                     ZK 2958  

Biblické apokryfy  

1 audiodisk (4 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Hana Kofránková, Josef 

Červinka -- Obsahuje: Pravda o Kainu a Abelovi, Když opadly vody, 

Manželství praotce Abrahama, Oběť, Noc u potoka, Špatný konec 

paní Putifarové, Kdo opravdu vyvedl Židy z Egypta, Za všechno může 

Rut, Babylonská věž, Neznámá Jeremiáda, Apokryf o moudré 

Abišag, Druhá paní Jobova.  

 

Fischl, Viktor                                     ZK 2961 

Jeruzalémské povídky  

1 audiodisk (6 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Soubor povídek a drobných próz, zachycujících atmosféru 

Jeruzaléma a život jeho obyvatel.   

  

Fitzgerald, Francis Scott                  ZK 2965/1-2 

Takový pěkný pár a jiné povídky  

2 audiodisky (19 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.  

Výbor z autorovy povídkové tvorby z období hospodářské krize.   

  

Fulghum, Robert                               ZK 2998  

Ach jo, aneb, Některé postřehy z obou stran ledničky  

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

Kniha drobných příběhů, humorně laděných postřehů a filozofických 

zamyšlení o životě a jeho úskalích.   
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Galsworthy, John                              ZK 3000  

Forsytovo nanebevzetí  

1 audiodisk (9 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Soubor nostalgicky laděných psychologických povídek, jejichž 

náměty jsou vztahy mezi lidmi a motivace lidského jednání.   

  

Giono, Jean                                       ZK 3009  

Muž, který sázel stromy  

1 audiodisk (27 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.  

Stylově čisté a dějově jednoduché vyprávění o prostém, osaměle 

žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné Provence.  

 

Gogol', Nikolaj Vasil'jevič                 ZK 3013 

Něvská třída  

1 audiodisk (1 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Aleš Procházka.  

Povídka z cyklu "Petrohradské povídky" postihuje nejzákladnější 

disproporce společnosti 19. století.   

  

Gołembowicz, Wacław                     ZK 3015  

15 případů Sherlocka Holmese podruhé  

1 audiodisk (5 hod., 3 min.) – MP3 --- Hrají: Bohuš Záhorský, 

Svatopluk Beneš (Sherlock Holmes), Jaromír Spal, Josef Bláha, Jiří 

Císler (Dr. Watson) -- Obsahuje: Brilianty Lorda Sandwiche -- 

Pohlednice z Brightonu -- Opilý pavouk -- Pekelný stroj -- Až do 

úplného konce -- Vyděrači -- Pavouci (I. verze) -- Případ s homolicí (I. 

verze) -- Případ dvou houslistů -- Případ s čtverzubcem -- Třeboňští 

kapři -- Záhadný hlas -- Watsonův případ -- Pavouci (II. verze) -- 

Případ s homolicí (II. verze).   

Detektivní povídky. Případy 1-5 podle knihy Wacława 

Gołembowicze "Chemické případy Sherlocka Holmese" napsal 
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Zdeněk Bidlo, případy 6-15 napsal Rudolf Čechura ; hudba Petr 

Skoumal. Rozhlasové hry. Nahráno v letech 1965-1989.   

  

Jilík, Jiří                                              ZK 3031  

Žítkovské čarování  

1 audiodisk (4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová.  

Průvodce po stopách žítkovských bohyní, dnes již zaniklého 

fenoménu lidové magie na moravských Kopanicích.   

  

Šmíd, Zdeněk                                   ZK 3036 

Strašidla a krásné panny  

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

Džudžová.  

Humorné parafráze na staré lidové pověsti, kalendářové historky a 

anekdoty z Karlovarska.   

  

Lustig, Arnošt                                    ZK 3047 

Démanty noci  

1 audiodisk (8 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka.  

Sbírka povídek z nacistických ghett a koncentračních táborů v 

posledních měsících 2. světové války a v prvních dnech po 

osvobození.   

  

Slabý, Zdeněk Karel                         ZK 3055 

Milostná čítanka  

1 audiodisk (2 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Antologie světové milostné poezie nejen pro studenty středních 

škol.   
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Pekárková, Iva                                  ZK 3057  

Beton  

1 audiodisk (11 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

Kniha povídek, které mají často hořkou příchuť, a jak už je pro 

autorku charakteristické, pohybuje se i zde v multikulturních 

sférách a tentokrát nevynechává ani Česko.   

  

Švestka, Karel                                  ZK 3063  

Couvání do času  

1 audiodisk (2 hod., 17 min.) - MP3 --  Miroslav Donutil  

Cyklus kratších autobiografických próz, v nichž se autor vrací do 

doby svého dětství v rodném Tasově.   

  

Sovák, Jiří                                          ZK 3066 

Sovák počtvrté  

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

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

  

Grym, Pavel                                       ZK 3107  

Mistři bez fraků  

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

Desítky anekdot a humorných příběhů o lidech z uměleckého 

prostředí, které sestavil známý divadelní kritik.   

  

Hájek, Petr P.                                    ZK 3119 

Halelujá!  

1 audiodisk (8 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna – Pro 

mládež.  
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Soubor povídek se společným mladým hrdinou, kterého autor 

sleduje od dob dětství až po dospívání.   

  

Hakl, Emil                                          ZK 3123  

Konec světa  

1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Josef Polášek.  

Sbírka povídek, respektive kratších novel z prostředí pražského 

společenského undergroundu osmdesátých a dalších let 20. století.   

 

Halík, Tomáš                                     ZK 3125  

Co je bez chvění, není pevné  

1 audiodisk (14 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Machoň.  

Úvahy a vyprávění autora o sobě a době v níž žijeme, o 

společnosti, politice, současných proměnách duchovního života, 

o náboženství a víře.   

 

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3138  

Škola humoru  

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

Výbor satir a humoresek, které vtipně reagují především na 

soudobé politické a hospodářské poměry.   

  

Hašek, Jaroslav                                 ZK 3139  

Šťastný domov  

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

Humoresky. Z archivu Českého rozhlasu, pořad Pokračování za pět 

minut.  
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Pověsti Chomutovska očima studentů          ZK 3147  

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte K. Macháčková a další  

Šestnáct povídek "pověstí dávných časů" v podání žáků státního 

gymnázia v Chomutově.   

  

Krabec, Karel                                    ZK 3148  

Staré pověsti Kadaňska  

1 audiodisk (54 min.) - MP3 -- Čtou J. Milota, D. Nepovímová.  

Pověsti O hradě Hasištejně, Tajemné víno ze Šumné, Kamenný pes 

na kadaňské radnici a mnohé další povídky.   

 

Matoušek, Petr                                 ZK 3150  

Kampské válečky   

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.   

  

Matoušek, Petr                                 ZK 3151  

Brokofové ve faktech, legendách, pověstech a pomluvách  

1 audiodisk (1 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Iveta Svobodová a další.  

Legendy a pověsti, týkající se známých sochařů vrcholného baroka 

a zároveň významných rodáků Chomutovska.   

  

Tomešová, Milena                            ZK 3158/1-2  

Matky, upracovaní andělé  

2 audiodisky (13 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Povídkový příběh, ve kterém autorka zajímavým, neotřelým 

způsobem popisuje nelehký úděl ženy.  
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Čermák, Miloš                                   ZK 3168  

Muži, co zírají na ženy a dalších 33 povídek z fleku  

1 audiodisk (7 hod.,12 min.) - MP3  -- Čte Miloš Čermák.  

Povídky především o lidech se odehrávají dílem u nás, dílem ve 

Spojených státech, jehož prostředí autor zná z vlastní zkušenosti.   

  

Devátá, Ivanka                                  ZK 3177  

Jak jsem se zbláznila  

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.   

  

Havel, Václav                                     ZK 3183  

Audience  

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) - MP3  -- Čtou Václav Havel, Pavel 

Landovský -- Obsahuje: Audience -- Kde končí svět.   

"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                                     ZK 3184  

Dálkový výslech  

1 audiodisk (7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čtou Milan Neděla, Richard 

Honzovič.  

Formou rozhovorů vedených na dálku s publicistou Karlem  

Hvížďalou, žijícím v emigraci, se náš přední dramatik a esejista 

Václav Havel pokouší bilancovat svůj dosavadní život a vyjádřit 

svou životní filosofii.   

 



45  

  

Havel, Václav                                     ZK 3186  

Do různých stran  

1 audiodisk (19 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Sborník článků, studií a esejů z let 1983-1989.   

 

Havel, Václav Maria                          ZK 3191  

Mé vzpomínky  

1 audiodisk (21 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Jiří Plachý  

Vzpomínky na vznik Lucerny i Barrandova, na okolnosti, za nichž 

vznikaly první české filmy, ale především na dobu, kterou autor 

nazval "doba podnikatelská", na první republiku.   

 

Pick, Jiří Robert                                 ZK 3205  

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

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

Zahálka.  

Sbírka krátkých parodických próz a veršů z Divokého západu - 

úsměvných, satirických nejčastěji však z oblasti černého humoru.   

  

Jirotka, Antonín                                 ZK 3207  

Bezdomovec s titulem a jiné povídky  

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

Sbírka humorně laděných detektivních povídek vypráví o případech, 

které řeší poněkud netradiční dvojice soukromých detektivů.  

  

Hoffmeister, Adolf                            ZK 3249  

Podoby a předobrazy  

1 audiodisk (9 hod., 55 min.) - MP3  -- Čte Richard Honzovič  
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Výbor svérázných literárních portrétů a karikatur autorových 

generačních druhů i slavných osobností meziválečného 

uměleckého světa.   

 

Holub, Miroslav                                 ZK 3290 

Maxwellův démon, čili, O tvořivosti  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Eseje, v nichž se autor zamýšlí nad vztahem současného 

vědeckého myšlení a funkci poezie v dnešním světě.   

 

Holub, Miroslav                                 ZK 3291  

Žít v New Yorku  

1 audiodisk (7 hod., 7 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar.  

Český básník a esejista v řadě drobných fejetonů vylíčil své dojmy  a 

postřehy z návštěvy New Yorku.   

  

Suchý, Jiří                                          ZK 3305  

Osudy  

1 audiodisk (4 hod., 55 min.) - MP3 -- Účinkuje Jiří Suchý.  

Rozhlasové vzpomínky herce, zpěváka, textaře, spisovatele a 

zakladatele divadla Semafor.   

  

Christie, Agatha                                 ZK 3309  

Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota  

1 audiodisk (9 hod., 56 min.)  MP3 -- Čte Ladislav Frej.  

Soubor dvanácti kratších detektivních příběhů Hercula Poirota.   
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Horníček, Miroslav                            ZK 3320  

Chvála pohybu  

1 audiodisk (50 min.) - MP3  

Knížka vyprávění a úvah o pohybu ve všech podobách je psána s 

humorným, pro autora typickým akcentem.   

  

Horníček, Miroslav                            ZK 3322  

Saze na hrušce  

1 audiodisk (3 hod.,42 min.) - MP3 - Čte Jan Hyhlík  

Prozaik, dramatik, herec, režisér, fotograf, tvůrce uměleckých koláží 

- tím vším je, a rád, autor této knížky ve které vzpomíná na svůj 

život.   

  

Hořec, Petr                                        ZK 3323 

Úsměvy jeviště a zákulisí  

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

Autorovy vzpomínky na celou plejádu vynikajících bardů českého 

herectví.   

 

Hrabal, Bohumil                                ZK 3327  

Chcete vidět zlatou Prahu?  

1 audiodisk (9 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                               ZK 3328 

Kluby poezie  

1 audiodisk (4 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  
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Tato kniha představuje intermezzo mezi dvěma obdobími 

Hrabalovy tvorby. Její základ tvoří dva "libeňské texty". Jeden 

představuje rovinu vypravěče a je silně prostoupen 

autobiografickými rysy. Druhý líčí tragicko-bohémský život 

Hrabalova přítele Vladimíra. Z těchto dvou samostatných textů, 

které se do sebe vzájemně zasouvají, stvořil Hrabal periferní 

baladu, prostoupenou soucitným, ale ne sentimentálním tónem.   

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3329  

Krasosmutnění  

1 audiodisk (7 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hanák  

Poetické vzpomínkové vyprávění o čase autorova dětství a mládí, 

volně navazuje na "Postřižiny".   

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3333  

Pábitelé  

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Milan Neděla.  

Soubor povídek, jejichž hrdiny jsou lidé a lidičky, vybaveni osobitým 

kouzlem, které autor svým charakteristickým způsobem čtenáři 

odhaluje.   

  

Johnson, Gordon                               ZK 3346 

Indiánský psi žerou fazole  

1 audiodisk (3 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Výbor fejetonů indiánského autora, přibližujících život v kalifornské 

rezervaci Pala.   

  

Nejlepší rybářské příběhy                 ZK 3354/1-2  

2 audiodisky (14 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic  



49  

  

Soubor veselých, dramatických a leckdy i dojímavých povídek o 

rybách a rybářích z děl renomovaných autorů.   

  

Regionální pověsti z Čech, Moravy a Slezska      ZK 3405  

1 audiodisk (2 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Donutil, Martin 

Stránský, Jan Přeučil a další.  

Celkem 19 pověstí z různých koutů naší země pro malé i velké 

posluchače.   

 

Fučíková, Renáta                              ZK 3407  

Obrazy ze Starého zákona  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) – MP3 – Čte Lukáš Hlavica.  

Převyprávění starozákonních příběhů.  

  

Pět básnických sbírek Jana Borny          ZK 3410  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) – MP3 – Čte Miroslav Táborský  

Pět básnických sbírek divadelního režiséra, dramatika a básníka.  

  

Vondruška, Vlastimil                        ZK 3412  

Oldřich z Chlumu  

1 audiodisk (10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Čtyři detektivní povídky z přemyslovské doby jsou doplněny 

autorovým výkladem o fiktivních i historických skutečnostech, 

týkajících se ústředního hrdiny jeho středověkých detektivek - 

královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.   

   

Hulpach, Vladimír                             ZK 3415  

Báje evropských měst  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3 -- Čtou Jaroslava Adamová, 

Rudolf Pellar, Otakar Brousek st. a další.  
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Soubor převyprávěných bájí o evropských městech.   

  

Olga Spalová      ZK 3419/1-2 

Co to je, když se řekne                      

2 audiodisky (17 hod., 37 min.) - MP3 -- Načetli zaměstnanci 

pojišťovny Allianz.  

Moudré výroky, úsloví, rčení, příměry, užívané v běžné konverzaci 

k vyjádření určité myšlenky nebo situace. Výklad jednotlivých 

výroků a vysvětlení jejich původu.   

 

Geislerová, Anna                               ZK 3426 

P.S. : deníky o životě a meruňkové marmeládě   

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Anna Geislerová  

Soubor fejetonů, kterými herečka Aňa Geislerová přispívala do 

magazínu ELLE.   

 

Soukupová, Petra                             ZK 3431/1-2  

Zmizet  

2 audiodisky (14 hod., 23 min.) - MP3 – Načetli: Kryštof Hádek, Jan 

Meduna, Daniela Choděrová - Obsahuje: Zmizel -- Na krátko -- 

Věneček   

Tři povídky vyprávěné z pohledu dětí, které se snaží vyrovnat s 

osamělostí, nepochopením a neuspořádanými rodinnými poměry.   

  

Nesvadbová, Barbara                       ZK 3453 

Pralinky  

1 audiodisk (2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Barbara Nesvadbová.  

Fejetony a povídky o vášni, lásce, zklamání, nevěře, deziluzi, 

přátelství a žárlivosti.   
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David, Petr                                         ZK 3464 

Staročeský pitaval  

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Kniha obsahuje příběhy o vraždách a tragických událostech, jež se 

staly v minulých staletích v České republice. Publikace zároveň 

přináší návrhy výletů na místa, která byla dějištěm popisovaných 

událostí a činů.   

  

Doyle, Arthur Conan, Sir                   ZK 3477  

Vánoční příběhy Sherlocka Holmese  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) – MP3 – Čte Petr Kostka–Obsahuje: 

Modrá karbunkule – Spolek ryšavců  

Dvě detektivní povídky.   

  

Chudožilov, Petr                                ZK 3503  

Kapři v kvetoucích trnkách  

1 audiodisk (3 hod., 14 min.) – MP3 – Čte Martin Velda.  

Osmnáct drobných povídek, jejichž hrdiny spojuje úcta a láska ke 

svobodě, která je v některých případech jen domnělá.   

  

Irving, John                                        ZK 3527  

Pokus o záchranu Čuňáka Sneeda  

1 audiodisk (7 hod., 17 min.) – MP3 – Čte Bořivoj Navrátil.  

Povídkový soubor vypráví o životě běžného člověka a jeho 

každodenních starostech.   

  

Doležalová, Marie                            ZK 3544  

Kafe @ cigárko  

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.  
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Vtipné příběhy z hereckého prostředí. Herečka Marie Doležalová za 

svůj blog o hercích obdržela v roce 2015 literární cenu Magnesii   

Literu a zvítězila s ním v anketě Křišťálová lupa v kategorii 

One(wo)man show.   

  

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.   

  

Chřibková, Ivana                              ZK 3598  

Suchý hadr na dně mořském  

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

Krátké, humorné příběhy o trampotách dospívajícího člověka i 

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

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

počkat.  

  

Šťastná, Barbora                             ZK 3607  

Jak jsem sebrala odvahu  

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) - MP3  

Povídková kniha české spisovatelky, novinářky a autorky Šťastného 

blogu je podaná s lehkostí, upřímností a nadhledem a hledá 

zábavný návod na stresující běžné životní komplikace.   
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Janeček, Petr                                   ZK 3616 

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy  

1 audiodisk (3 hod., 32 min.)  - MP3 -- Čtou Kamil Halbich, Miroslav 

Táborský, Alfred Strejček a další – Obsahuje: Černá sanitka: Druhá 

žeň.  

To nejlepší ze současných příběhů, pověstí, legend, fám a mýtů.   

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3637 

Žárovky kaštanů  

1 audiodisk (7 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  

Šest povídek, z toho pět se odehrává na malém městě. Jedna 

povídka je umístěna do nádherné slovenské přírody.   

 

Pastyřík, Svatopluk                         ZK 3643  

Hradecké pověsti a vyprávěnky  

1 audiodisk (3 hod., 31 min.) – MP3 – Čte Eva Hadravová.  

Jedenadvacet různých příběhů z královéhradeckého regionu.   

  

Jílek, Antonín                                    ZK 3649  

Pán s jedním zubem : příběhy mentálně postižených chlapců 

a jejich chybujícího, ne-li neschopného vychovatele  

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

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

které osud zavál na okraj "zdravé společnosti".  

  

Kantůrková, Eva                               ZK 3667  

Sešly jsme se v této knize   

1 audiodisk (7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  
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Působivé portréty žen, jejichž životy byly spojeny s událostmi. Olga 

Havlová, Marie Rút Křížková, Elzbieta Ledererová, Zdena Tominová, 

Gertruda Sekaninová - Čakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, 

Jiřina Hrábková, Jarmila Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana 

Němcová, Marie Kubišová. 

  

Kishon, Ephraim                               ZK 3688  

Nejlepší  

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

Sbírka groteskních humoristických povídek izraelského spisovatele.   

  

Klíma, Ivan                                        ZK 3693  

Má veselá jitra  

1 audiodisk (5 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík  

Sedm povídek, jejichž charakteristickým rysem je absurdita 

každodenního života v období "reálného socialismu".   

  

Klíma, Ivan                                        ZK 3694  

Moje první lásky  

1 audiodisk (6 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička  

Povídky o pubertálních zmatcích a postupném citovém dozrávání 

mladého hrdiny.   

  

Klíma, Ivan                                        ZK 3695  

Moje zlatá řemesla  

1 audiodisk (10 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Miloš Vavruška-- 

Obsahuje: Malířská povídka -- Pašerácká povídka -- Archeologická 

povídka -- Řidičská povídka -- Posilkářská povídka -- Zeměměřičská 

povídka  
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Šest povídek z osmdesátých let 20. století představuje šest různých 

prostředí, v nichž se autor příležitostně pohyboval.   

  

Kliment, Alexandr                            ZK 3699  

Bezúhonní  

1 audiodisk (4 hod., 40 min.) – MP3 – Čte Bohuslav Kalva.  

Šest psychologických povídek o lidech, kteří se shodou okolností 

dostanou do trapné situace v důsledku nepravdivého nařčení, jež 

nemají možnost vyvrátit.  

  

Co vlastně ti nevidomí dělají?                ZK 3708  

1 audiodisk (5 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Táňa Fischerová.  

Ukázky z básnické i prozaické tvorby deseti nevidomých autorů.   

  

  

S bílou holí         ZK 3709  

1 audiodisk (5 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová, Jiří Zavřel.  

Příběhy nevidomých.   

  

Šťastné a veselé...                            ZK 3710  

1 audiodisk (3 hod., 22 min.) – MP3  

Soubor povídek současných českých autorů spojuje společné téma 

Vánoc.  Michal Viewegh, Petr Šabach, Martin Šmaus, Irena 

Obermannová, Iva Pekárková, Jan Balabán, Eva Hauserová, 

Jaroslav Rudiš, Daniela Fischerová.  

 

Hašek, Jaroslav                                ZK 3723  

Veselé povídky  

1 audiodisk (4 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.  
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Výbor z povídkové tvorby seznamuje čtenáře s drobnějšími prózami, 

situovanými do nejrůznějších míst Čech, Moravy, Slovenska  i 

dalších zemí Rakouska-Uherska.   

  

Dudek, Oldřich                                 ZK 3734/1-2        

Záletný ďábel a jiné radosti  

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

Soubor krátkých lechtivých humoristických povídek na téma láska, 

manželské i mimomanželské vztahy a život vůbec.   

  

Petiška, Eduard                                ZK 3755 

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie  

1 audiodisk (4 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský  

Kniha seznamuje čtenáře s prastarými mýty o vzniku Země, 

božstev a lidského pokolení.  

  

Šabach, Petr                                     ZK 3763  

Už tě nemiluju  

1 audiodisk (3 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Navrátil Bořivoj  

Soubor psychologických povídek současných českých autorů  

(Šabach, Petr - Pekárková, Iva - Urban, Miloš - Fischerová, Daniela -  

Klíma, Ivan - Bratršovská, Zdena - Hrdlička, František - Berková, 

Alexandra - Rudčenková, Kateřina - Kantůrková, Eva), s milostnou 

zápletkou.  

  

Z literární tvorby zrakově postižených       ZK 3764    

1 audiodisk (2 hod., 23 min.) - MP3  -- Čte Gabriela Vránová, Ondřej 

Kepka  

Sborník příspěvků oceněných v soutěži k 80. výročí časopisu pro 

nevidomé ZORA.  



57  

  

Kopecký, Miloš                                 ZK 3767  

Hein, Milan   

Co za to stálo...  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Richard 

Honzovič Rozhovor s českým hercem.  

  

Kovaříková, Blanka                          ZK 3782 

Herecké romance : důvěrná setkání s českými 

herci a jejich láskami  

1 audiodisk (8 hod., 32 min.) - MP3  -- Čte Jiří Zavřel  

Nostalgické vzpomínky na různé herecké osobnosti.   

 

Rywiková, Nela                                ZK 3785  

Dům číslo 6  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka - české 

povídky.  

  

Nové povídky o mužích                   ZK 3790  

Michal Viewegh, Petr Šabach, Milan Lasica, Emil Hakl, Marek  

Epstein, Marek Šindelka, Jaroslav Rudiš, Josef Moník, Boris 

Dočekal  

1 audiodisk (3 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp  

Devět povídek, věnovaných mužům a jejich pohledu na svět.  

  

Dámská jízda                                  ZK 3804  

Petra Soukupová, Irena Dousková, Hana Lasicová, Irena  

Hejdová, Eva Hauserová, Bianca Bellová, Dora Čechova, 

Markéta Pilátová  

1 audiodisk (3 hod., 11 min.) – MP3 – Čte Barbora Kouklíková  
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Dámská jízda v různých podobách je tématem osmi povídek.  

  

Kraus, Ivan                                       ZK 3806  

Prosím tě, neblázni  

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

Série humorných povídek o všedních událostech autorova 

rodinného života.  

  

Kraus, Ivan                                       ZK 3807  

To na tobě doschne  

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) – MP3 – Čte Petr Oliva  

Knížka humorných povídek, v nichž se autor vrací do svého dětství.  

 

Kraus, Ivan                                       ZK 3808  

Výhodné nabídky, aneb, Život na západě  

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

Sbírka humoristických povídek, v nichž autor vylíčil s jemnou ironií 

každodenní život za naší západní hranicí.  

  

Kraus, Jindřich                                  ZK 3809  

Kraťasy  

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.  

  

Kriseová, Eda                                    ZK 3810  

Arboretum: povídky z let 1980-88  

1 audiodisk (7 hod., 46 min.) – MP3 – Čte Jiřina Krupičková  
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Sbírka psychologických povídek, v nichž se autorka pokouší 

proniknout do skrytých zákonitostí lidských vztahů a přiblížit se tak 

k odhalení smyslu lidské existence.  

  

Klíční kůstka netopýra                      ZK 3817  

1 audiodisk (8 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

obsahuje: Městečko – Soused – Pohřeb kočárového kočího –  

Sluneční hodiny – Klíční kústka netopýra – Rekreantka  

Soubor šesti psychologicky laděných povídek obsahuje prózy, které 

jsou svědectvím o degeneraci mnoha lidí za normalizačního režimu 

v 70. a 80. letech 20. století.  

  

Kroner, Jozef                                    ZK 3849   

Herec nejen na udici  

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

Humorné vzpomínky a vyprávění slovenského herce.  

  

Kulíček, Vladimír                             ZK 3862  

I to se může stát, aneb, Nevážně o vážném  

1 audiodisk (8 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kulíček  

Výběr satirických povídek z připravované knihy.  

 

Kundera, Milan                                  ZK 3863 

Nesmrtelnost  

1 audiodisk (13 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Mnohovrstevný románový esej o člověku a čase.  
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Kytlicová, Pavla                                ZK 3866  

Rodiče a děti  

1 audiodisk (10 hod., 34 min.) - MP3   

Četba na pokračování. Soubor povídek z prostředí české menšiny ve 

Vídni.   

  

Landovský, Pavel                             ZK 3874  

Hvížďala, Karel  

Soukromá vzpoura: rozhovor s Karlem Hvížďalou  

1 audiodisk (6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Neděla Milan  

Vzpomínky známého českého herce, zpracované formou 

rozhovorů s redaktorem Karlem Hvížďalou.  

 

Langer, František                            ZK 3875  

Z malířských povídek. 1 - Vzpomínka na Váchala  

1 audiodisk (30 min.) - MP3 -- Čtou Miloš Hlavica, Vladimír Brabec  

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy 

úvahy o smyslu a poslání umělecké tvorby.   

 

Langer, František                             ZK 3876  

Z malířských povídek. 2. Vnitřní zrak  

1 audiodisk (59 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, Ivan 

Trojan  

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy úvahy  

o smyslu a poslání umělecké tvorby.  
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Langer, František                             ZK 3877  

Z malířských povídek. 3, Gaskoněc  

1 audiodisk (55 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Miloš Hlavica, Miroslav 

Středa  

Povídka, nepostrádající děj a napětí, obsahuje autorovy 

úvahy o smyslu a poslání umělecké tvorby.  

  

Langer, František                             ZK 3878  

Z malířských povídek. 4, Muzeum tety Laury  

1 audiodisk (59 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Miloš Hlavica, 

Miroslav Středa Povídka, nepostrádající děj a napětí, 

obsahuje autorovy úvahy o smyslu a poslání umělecké 

tvorby.  

 

Langer, František                             ZK 3879  

Devět bran: Chasidů tajemství  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte František Cimbalík  

Úsměvný soubor příběhů a legend ze života Chasidů z východní 

Haliče.   

  

Lardner, Ring                                    ZK 3882  

Hnízdečko lásky: výbor povídek  

1 audiodisk (6 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Sbírka satirických a ironických povídek amerického autora.  

  

Procházková, Zdenka                     ZK 3888   

Na jevišti mezi Prahou a Vídní  

1 audiodisk (5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková.  
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Vzpomínky české herečky Zdenky Procházkové, která působila na 

předních divadelních scénách doma i v zahraničí. Často byla 

obsazována do filmů a televizních seriálů.  

 

Šrut, Pavel                                        ZK 3892      

Veliký tůdle  

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

Hravé básničky plné fantazie a slovního humoru o různých lidech, 

divech, zvířatech a Řecku.  

  

Bednářová, Veronika                       ZK 3895  

Má americká krása  

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Barbora Hrzánová  

Unikátní soubor povídek a reportáží české novinářky přináší 

neotřelé pohledy na Spojené státy z prvních let 21. století. Autorka 

sleduje běžný život ve velkých městech, všímá si maličkostí i 

známých fenoménů Ameriky. Několik reportáží je věnováno příběhu 

zkázy newyorských Dvojčat.  

  

Burian, Jan                                        ZK 3898  

Kocouří pohled: a jiná vyprávění z tohoto světa  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jan Burian  

Kniha fejetonů českého spisovatele, písničkáře a cestovatele 

o kultuře, cestování a životě vůbec, se všemi jeho radostmi  i 

absurditami.  

  

Le Fanu, Joseph Sheridan               ZK 3908  

Zelený děs  

1 audiodisk (10 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  
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Soubor pěti povídek o působení nadpřirozených sil, upírů a démonů 

na život člověka.  

  

Legátová, Květa                                ZK 3910 

Želary  

1 audiodisk (13 hod.) - MP3  -- Čte Věra Galatíková  

Cyklus osmi povídek, kde námětem jsou osudy lidí ze zapadlé 

beskydské vesnice Želary v době první republiky.  

 

Lem, Stanisław                                 ZK 3912/1-2  

Invaze z Aldebaranu; Zachraňme vesmír  

2 audiodisky (17 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna  

Invaze z Aldebaranu: devět vědeckofantastických povídek s náměty 

z dobývání mezihvězdného prostoru. Zachraňme vesmír:  

humoristicky laděné povídky z daleké budoucnosti, kdy cesty do 

vesmíru budou běžné a jednotlivé planety dosažitelné.   

  

Lessing, Doris May                           ZK 3916  

Muž a dvě ženy  

1 audiodisk (10 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Žena, její vnitřní život i její konflikty s moderní společností - to je 

ústřední motiv knihy povídek.  

  

Highsmith,  Patricia                         ZK 3945  

5x Tom Ripley  

1 audiodisk (4 hod., 29 min.) - MP3 - Účinkují Jan Vondráček, Jana 

Stryková, Martin Zahálka  

Romány s Tomem Ripleym jsou příběhy více o zločinu, než 

detektivky. V těchto pěti románech se Tom Ripley nenuceně 
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pohybuje jako: vážený občan (čili podvodník), milující manžel (čili 

vrah), bohatý obchodník (čili vyděrač) či znalec umění(čili mafián).  

  

Tomeš, Pavel                  ZK 3954  

Tohle si poslechni   

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Pavel Tomeš  

Výběr z fejetonů publicisty, reklamního textaře a stand-up komika 

Pavla Tomeše.  

  

Maršálek, Jiří                      ZK3958  

S "padesátkou" na krku  

1 audiodisk (3 hod., 43 min.) – MP3 – Čte Borek Kapitančik  

Humorné příběhy o lidech nejen kolem padesátky.  

  

Maršálek, Jiří                                    ZK 3959  

César se vrací  

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

Volné pokračování veselých příběhů vodícího psa Césara.  

  

Doležalová, Marie                             ZK 4005  

Kafe @ cigárko  

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.   
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Maršálek, Jiří                                    ZK 4016  

Humorné příběhy 2: když človíček blázní  

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

17 humorných příběhů, které na sebe mnohdy navazují. První 

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

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

samého konce.   

  

Maršálek, Jiří                                    ZK 4017  

Šestnáct schůdků, aneb, Příběhy ze sklípku  

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

Humorné vyprávění o pravdivých i smyšlených situacích z prostředí 

vinného sklípku.    

  

Anderle, Jiří                                       ZK 4018  

Obrazy v čase  

1 audiodisk (11 hod., 40 min.) - MP3   

Láska za lásku - rozhlasový cyklus pořadů hudby, příběhů a 

rozjímání, které pro vás ve svém malířském ateliéru připravil Jiří 

Anderle s papouškem Žandou. Na CD jsou kompletní rozhlasové 

pořady bez dodatečných úprav.   

 

Landrová, Dagmar                           ZK 4031  

Co říkal můj manžel gynekolog  

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

Soubor krátkých, optimistických povídek o všedních prožitcích 

očima veselé ženy středního věku.   
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Směja, Fran                                      ZK 4044 

Pletky  

1 audiodisk (1 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Pavel Chovanec.  

Výbor zlidovělých veršů, psaných slezskoopavským nářečím a 

zachycujících život slezské vesnice. Verše jsou obohaceny 

lidovým humorem, krajovými úslovími a obraty, lidovými rčeními 

a výrazy  a vtipně se vysmívají každé zaostalosti a nešvaru.   

 

Praha noir                                         ZK 4055  

čtrnáct povídek předních českých spisovatelů  

1 audiodisk (10 hod., 26 min.) - MP3 -- Čtou Jaromír Dulava, Viktor 

Dvořák, Hana Maciuchová  

Čtrnáct detektivních a tajemných povídek známých českých autorů, 

které spojuje místo děje - Praha.   

  

Křesťan, Rudolf                                ZK 4064  

Proč nemám pistoli  

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

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

novinář a publicista.   

  

Ve snu můžeš všechno. I to nemožné        ZK 4072  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 -- Čtou studenti 

DAMU. Osmnáct textů mladých autorů.   

  

Doerr, Anthony                                  ZK 4088  

Sběratel mušlí  

1 audiodisk (8 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová.  
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Sbírka povídek oceňovaného autora nás zavádí na různá místa naší 

planety, od Litvy až po Čínu. Příběhy zkoumají lidská dilemata ve 

všech podobách - touhu, zármutek, nerozhodnost, zlomené srdce i 

pomalé zotavování.   

 

Sommerová, Olga                             ZK 4108  

O čem sní muži  

1 audiodisk (10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp.  

Kniha rozhovorů byla vytvořena jako protějšek k podobným 

titulům téže autorky, které nesou název "O čem sní ženy".   

 

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

Vlna zločinnosti na zámku Blandings  

1 audiodisk (10 hod., 17 min.) - MP3  -- Čte Rudolf Pellar- Obsahuje: 

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

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

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

spolužačka -- Babí léto jednoho strýce  

Soubor autorových nejlepších humoristických povídek.   

  

Hrabě, Václav                                    ZK 4131  

Hledám tě v tomto městě   

1 audiodisk (34 min.) - MP3 - Recituje Jan Potměšil - Výběr z poezie  

  

Kainar, Josef                                     ZK 4132  

Kainovo blues   

1 audiodisk (48 min.) - MP3 - Čte Taťjana Medvecká, Josef Vinklář.  

Výběr poezie.  
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Palán, Aleš                                        ZK 4175  

Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech  

1 audiodisk (7 hod., 16 min.) - MP3  

Kniha rozhovorů českého divadelního herce, spisovatele  a 

dramatika, jehož život i dílo jsou pevně spjaty s Divadlem Járy 

Cimrmana.   

  

Nerková, Delicie                               ZK 4204  

Psí knížka  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 - Čte Bára Štěpánová  

Každodenní příběhy nevidomé autorky a jejího vodicího psa.   

  

Čapek, Karel                                    ZK 4217 

Obrázky z Holandska  

1 audiodisk (26 min.) - MP3 -- Čte Pepa Nos.  

Cestopisné fejetony vypovídající o zemi kanálů, květin, 

psů a zajímavých lidí.   

  

Pačesová, Václava                            ZK 4229   

Zapadávání  

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

Vtipná, mile cynická kniha minipříběhů ze života jedné tak trochu 

vadnoucí ženy.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 4306  

Nikoho neponížíš  

1 audiodisk (9 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková - 

Obsahuje: Dívka s jizvou -- První před branami - Modrý den -- 

Hodiny jako větrný mlýn. 
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Čtyři povídky odehrávající se v době druhé světové války v Praze.  

Dívka s jizvou - příběh děvčete, kterému Němci zabili otce i 

matku.  První před branami - hrdinou je asi třináctiletý chlapec, 

který umírá na hlavni německého tanku proto, že příliš důvěřoval 

vojákům. Modrý den - příběh o Němce, žijící za okupace v Praze. 

Hodiny jako větrný mlýn - líčí osud několika lidí, kteří se v 

květnových dnech roku 1945 ukryli ve sklepě židovské radnice.   

  

Lustig, Arnošt                                   ZK 4307   

Noc a naděje  

1 audiodisk (7 hod., 19 min.) - MP3 - Čte Jiří Zavřel - Obsahuje: 

Návrat -- Růžová ulice --  Děti -- Morální výchova -- Štěpán a Anna -- 

Modravé plameny -- Naděje  

Sedm povídek o lidech zavlečených za druhé světové války do 

terezínského ghetta.   

  

Lustig, Arnošt                                   ZK 4308  

Povídky : soubor textů otce a dcery  

1 audiodisk (5 hod., 58 min.) - MP3 - Čtou Hana Rychetníková, 

František Dočkal.  

K otcovým dvěma povídkám ze sbírky "Démanty noci" připojila 

dcera Eva své dvě povídky o neřešitelném vztahu ženy k muži 

umělci.   

  

Murakami, Haruki                            ZK 4343  

Muži, kteří nemají ženy  

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka  

Sbírka sedmi povídek přináší pohled do duší různých druhů mužů, 

kteří mají jedno společné - za různých okolností přišli o svou životní 

partnerku.   
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Doerr, Anthony                                  ZK 4345  

Zeď vzpomínek  

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Ivana Lokajová.  

Prostřednictvím svých fascinujících příběhů a postav, zavádí autor 

své čtenáře na různá místa naší planety. Každá z povídek, z nichž 

mnohé získaly prestižní ocenění, je sama o sobě nevšedním 

čtenářským zážitkem.   

 

Rozhlasová historie                         ZK 4376/1-2   

2 audiodisky (12 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Miloslav Turek a další --

Obsahuje: Období první republiky -- Období druhé světové války -- 

Období poválečné republiky -- Období komunistické totality -- 

Období od Sametové revoluce.  

116 reportáží, záznamů, projevů a zajímavostí z 90 let 

rozhlasového vysílání. Nahrávky z let 1928-2013. Uslyšíte Tomáše 

G. Masaryka, Tomáše Baťu, Edvarda Beneše, Josefa Suka, Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha, Miladu Horákovou a mnoho dalších.   

 

Kroupa, Mikuláš                               ZK 4387  

Příběhy 20. století   

1 audiodisk (3 hod., 58 min.) - MP3 -- Obsahuje: Komunisté jí 

odepřeli polibek i vyznání lásky / Jarmila Bočánková -- Zpívající 

inženýři seděli za parodii na Husáka / Pavel Křivka -- Zabil Poláka s 

rukama nahoře / Ján Bugel -- Roky na útěku, devět měsíců ve 

sklepě / Jossi Steiner -- Co o sobě stihl říct Václav Havel / Václav 

Havel. -- Příběhy pamětníků.    

Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných 

lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí 

vítězství i prohry, velké činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.   
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Kroupa, Mikuláš                               ZK 4388  

Příběhy 20. století  

1 audiodisk (3 hod., 59 min.) – MP3–Obsahuje: Pumpař 

v montérkách, který napsal Zdivočelou zemi / Jiří Stránský – 

Minkovice, zážitek z jiného světa / Petr Hauptman – Bojoval 

s Poláky, Maďary, Rusy i Němci, zavřel ho Váš / Pavel Dimun – Lidi, 

vy to nevidíte? Vždyť nás vezou na smrt! / Magdalena Horetzká – 

Třikrát ho StB zavřela, po převratu pracoval .  

Pět známých i zapomenutých příběhů podle vyprávění skutečných 

lidí. Příběhy pojednávají o konfliktu s totalitní mocí, přinášejí 

vítězství i prohry, velké činy i lidské i slabosti a vyrovnání se s nimi.  

 

Krečmer, Josef                                 ZK 4395  

Kdo vynese rozsudek?  

1 audiodisk (4 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Mozaika dvanácti povídek složená ze střípků, co autor sám prožil, 

slyšel a viděl.  

  

Kroupa, Mikuláš                              ZK 4399                             

Příběhy 20. století  

1 audiodisk (6 hod., 25 min.) - MP3  

Obsahuje: Člověk, který spadl do vody : jak děti zachránili svého 

otce, ministra Ladislava Karla Feierabenda -- Krycí jméno Margita : 

příběh židovské odbojářky Štefanie Lorándové, která za války v 

Maďarsku zařídila falešnou identitu pro desítky lidí -- Gestapácké 

razítko : příběh Pavla Macháčka a jeho židovského přítele, básníka 

Františka Listopada, jeden z nich ukradl policejní razítko a ten 

druhý za to trpěl na gestapu a v koncentračním táboře -- Lidice : 

příběh vesnice, kterou v červnu 1942 vyhladili nacisté -- Ze 

sovětského lágru k RAF : příběh Imricha Gablechta, který ukradl 
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letadlo a chtěl pojovat s Poláky proti nacistům -- S komunismem 

jsem nikdy nekoketovala : příběh řeholnice Anny Magdaleny 

Schwarzové, kterou uvěznili nacisté v Terezíně, protože byla Židovka 

a komunisté v Pardubicích, protože byla katolička -- S volně 

plujícími oblaky : milostný příběh skauta a politického vězně Luboše 

Jednorožce a Olinky Vosátkové -- Dejte toho spratka pryč! : příběh 

Milušky Havlůjové rozené Pomplové.  

Osm příběhů strhujícího pořadu čerpajícího z unikátních výpovědí 

hrdinů, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.   

  

Machar, Josef Svatopluk                  ZK 4420 

Moderní sonet nyní jest jako nůž   

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3   

Výběr rozhlasových pořadů z klenotnice české poezie. Objevují se 

tóny zklamání moderní civilizace, pocity "zbytečného člověka", 

potácejícího se mezi horečnou prací a nudou.  

  

Líšeňské koledy                                ZK 4439  

1 audiodisk (38 min.) - MP3 - Cimbálová muzika Líšňáci, primáš 

Richard Kružík ; Národopisný dětský soubor Líšňáček, Marie 

Knechtová, diriguje.   

  

Pavel, Ota                                          ZK 4441  

Smrt krásných srnců  

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

Soubor sedmi povídek. Povídky jsou humorným a nostalgickým 

vyprávěním o židovské rodině, kde hlavní roli hraje svérázný otec, 

obdařený velkou láskou ke svým synům, přírodě a rybaření.   
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Pavel, Ota                                          ZK 4443   

Jak jsem potkal ryby  

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

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

mládí, k řekám a potokům.   

  

García Márquez, Gabriel                  ZK 4458  

Dvanáct povídek o poutnících  

1 audiodisk (7 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička -- 

Obsahuje: Šťastnou cestu, pane presidente -- Světice -- Letadlo se 

spící krasavicí -- Pronajímám své sny -- Přišla jsem si jen 

zatelefonovat -- Srpnová strašidla -- María dos Prazeres -- Sedmnáct 

otrávených Angličanů -- Tramontana -- Šťastné léto paní Forbesové -- 

Světlo je jako voda -- Stopa tvé krve ve sněhu -- Slovo autora..  

Dvanáct povídek, v nichž se skutečné příběhy hrdinů prolínají  s 

autorovou fantazií a naopak.  

 

Masaryková-Garrigue, Charlotte           ZK 4466  

Listy do vězení  

1 audiodisk (4 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková.  

Soubor dopisů, které psala tato veliká žena své dceři Alici do 

vězení, kam se dostala pro otcovu politickou činnost v zahraničí. Z 

těchto listů útěchy a posily vyzařuje hluboká znalost života i 

odvaha nést i nejtěžší břemena, která na nás uvalí doba a 

povinnost.   

  

Priestley, Chris                                  ZK 4478  

Příšerné příběhy vánoční  

1 audiodisk (2 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Ladislav Frej -- Pro děti.  
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Sedm vánočně laděných povídek, prodchnutých tajuplnou, 

strašidelnou atmosférou.   

  

Fučíková, Renáta                             ZK 4490  

Shakespeare  

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš, Martin 

Stránský, Milena Steinmasslová a další.  

Průvodce dílem geniálního renesančního dramatika představuje 12 

jeho divadelních her v chronologickém pořadí, přiblížuje jejich 

inspirační zdroje, kulturní pozadí a okolnosti jejich vzniku: "Kupec 

benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, 

Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, 

Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře".    

  

Nesvadbová, Barbara                      ZK 4502  

Laskonky : bad decisions, good memories $c Barbara 

Nesvadbová  

1 audiodisk (2 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jana Stryková.  

Další z autorčiných sbírek krátkých textů na bytostně ženská 

témata.   

  

Maugham, William Somerset         ZK 4522  

Síla okolností a jiné povídky  

1 audiodisk (10 hod., 19 min.) - MP3 -- Obsahuje: Před zahradní 

slavností -- Šťastný člověk --  Déšť -- Síla okolností -- Ctnost -- Muž, 

který měl svědomí -- Pacifická a orientální. -- Čte Petr Rychlý.  

Sedm povídek, jejichž společným jmenovatelem je motiv lidského 

osamění.   
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Maupassant, Guy de                        ZK 4525  

Strach  

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) - MP3 - Obsahuje: Horská chata --  Na 

vodě -- Šílenec -- Kdo ví? -- Magnetismus -- Skála alkounů -- Čert -- 

Zpověď -- Paní Hermetová -- Zbabělec -- Vlk -- Sebevraždy --  

Procházka -- Vyznání -- Slečna Koketa -- Uspávačka --  

Utopenec -- Starý Jidáš --  Pastýřův skok -- Křest -- Ožrala -- Na moři -- 

Po půlnoční -- Ruka -- Děcko -- Moiron -- Lest -- On? -- Samota -- Noc -- 

Strach. -- Čte Ladislav Mrkvička.  

Kniha povídek, jejichž společným motivem je strach a hrůza 

osamělosti, zoufalství a beznaděj.   

  

Menšík, Vladimír                              ZK 4546  

Vománkové víno a jiná vyprávění  

1 audiodisk (42 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vománkové víno -- Krůta -- 

O vojně - Anekdoty -- Rodinné poměry -- Turecký med -- Učitelka 

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

  

Leacock, Stephen                            ZK 4570  

Paní Trumberryová si dává hádat a jiné povídky  

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

Primusa  

Jonese -- Paní Nashmelilová kupuje starožitnosti -- Zachraňte mě 

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

rybníček -- Paní Trumberryová si dává hádat -- Moje memoáry a 

mizérie z učitelských let. -- Čte Jiřina Jirásková, Ladislav Mrkvička.  

Vybrané povídky z knihy známého britského humoristy, která vyšla 

pod názvem Kanadské žertíky.  
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Fitzgerald, Francis Scott                  ZK 4579  

Podivuhodný případ Benjamina Buttona a jiné povídky  

1 audiodisk (2 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Michal Dlouhý, Rudolf 

Pellar -- Obsahuje: Podivuhodný případ Benjamina Buttona -- Myslí 

si, že je báječný -- Polapený stín  

Autorovy povídky nezřídka balancují na pomezí humoru a tragiky, 

pojednávají o životních zkouškách, fiktivních i těch skutečných. 

Kniha je groteskním příběhem muže, jenž se narodil jako stařec a 

celý život mládne. Další povídky: "Myslí si, že je báječný; Polapený 

stín". Obě povídky spojuje postava hlavního hrdiny, jímž je 

patnáctiletý chlapec Basil Duke Lee, toužící po úspěchu, ale při 

honbě za ním porušuje hranice etiky.   

 

Michal, Karel                                    ZK 4635 

Rodný kraj 

1 audiodisk (1 hod., 52 min.)  MP3 -- Čte Jan Vlasák 

Tři hořké povídky z pera humoristy jsou demýtyzujícím obrazem tří 

epizod národní historie. První je obrazem zatčení K.H. Borovského, 

druhá je obrazem Jana Roháče z Dubé a třetí je všech iluzí 

zbaveným obrazem existence českého intelektuála žijícího v době 

normalizace  v exilu.  

 

Větvička, Václav                               ZK 4645/1-2  

Moje květinová dobrá jitra 

2 audiodisky (14 hod., 13 min.) - MP3  -- Obsahuje: Úvod -- 

Komárkova zahrada -- Pampelišková louka -- Lokálky - Tahací 

mráčky -- Města v oblacích --  Slabce -- Větvičkový řez -- Kužel -- U 

Nepilů -- Břesty a Bříství -- Česnek medvědí -- Zápecník -- Sněžka -- 

Hořec -- Ten Plzeň -- Zblo -- Diktafon -- U pramenů Vltavy --  Srdce 

Vltavy -- Přívozy a převozníci -- Doba dřevěná --  Óda na dřevo. -- Čte 
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Bohdana Majerová. 

Výbor z úvah, dojmů a postřehů předního českého botanika a 

dendrologa, uváděných od roku 1997 v rozhlasovém pořadu Dobré 

jitro na stanici Praha, Český rozhlas 2.  

 

Viewegh, Michal     ZK 4652  

Na večírku  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp  

Devět povídek od devíti současných českých autorů spojuje téma 

večírků, oslav i posezení v baru nebo hospodě. Michal Viewegh, 

Petra Soukupová, Hana Lasicová, Jaroslav Rudiš, Natálie Kocábová, 

Marek Epstein, Irena Hejdová, Josef Moník, Stanislav Beran 

 

Růžička, David                                  ZK 4668 

Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady : nejkrásnější pověsti  

1 audiodisk (7 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Nejen hrady a zámky, ale i skály a rybníky jsou opředeny 

kouzelnými pověstmi o tajemných bytostech. Pověsti z Čech a 

Moravy jsou určeny mládeži a dospělým čtenářům.   

 

Růžička, David                                 ZK 4669 

Strašidla, přízraky a skřítci našich hradů a zámků : 

nejkrásnější pověsti 

1 audiodisk (7 hod., 38 min.) - MP3. -- Čte Eva Hadravová. 

Pověsti o strašidlech, čarodějnicích, rytířích, obrech, dracích  

a trpaslících, kteří ochraňovali hrady a zámky a nebo jim naopak 

škodili. Určeno dětem i dospělým.  
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Pavel, Ota                                          ZK 4674 

Miroslav Donutil čte povídky Oty Pavla  

1 audiodisk (4 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Donutil -- Obsahuje: 

Koncert --  Moje první ryba -- Souboj o štiky -- Jak jsme s tatínkem 

servírovali úhořům -- Smrt krásných srnců -- Veliký vodní tulák -- 

Zlatí úhoři -- Jak to tenkrát běžel Zátoek -- ÚDA -- Dukla!ra!ra!ra! -- 

Brankář -- Omyl -- Sedm deka zlata -- Salto nazad -- Plná bedna 

šampaňského 

Audiokniha je rodělena na dvě části. První obsahuje 7 "rybářských" 

povídek, druhá pak 7 "sportovních" povídek.  

 

Munro, Alice                                     ZK 4696/1-2 

Příliš mnoho štěstí 

2 audiodisky (13 hod., 38 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Tématy psychologických povídek s hlavními ženskými hrdinkami 

jsou jak emocionálně vypjaté tragické zlomové okamžiky (například 

vražda dítěte), tak i zdánlivě všední a mnohokrát prožitá dramata.    

 

Munthe, Axel                                     ZK 4697  

Kniha o lidech a zvířatech 

1 audiodisk (6 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Milan Neděla.  

Soubor fejetonů a povídek je tematickým doplňkem "Knihy o životě 

a smrti".  Následuje: Kniha o životě a smrti.   

 

Nenadál, Radoslav                           ZK 4717 

Dušinky 

1 audiodisk (11 hod., 21 min.) - MP3 -- Obsahuje: Socha ludus -- 

Inzerát -- Eman -- Dušinka. -- Čte Miloš Vavruška. 

Čtyři povídky: "Socha ludus" řeší problém vztahu učitelského sboru 
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na malém městě k "nezdárnému dítěti"; "Inzerát" zachycuje 

neúspěšný pokus matky provdat stárnoucí dceru; "Eman" je 

karikaturou pseudovědecké činnosti, "Dušinka" je příběh, 

odehrávající se v léčebně pro dlouhodobě nemocné.  

 

Nenadál, Radoslav                           ZK 4718 

Rakvářova dcera a jiné prózy 

1 audiodisk (10 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Devět vzájemně propojených povídek, které s ironií a hořkým 

humorem evokují ovzduší staropražských uliček v okolí Týnského 

chrámu v poválečném období.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 4728 

Je to hustý 

1 audiodisk (3 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Soubor krátkých povídek a textů české novinářky z 90.let 20.století. 

Poukazuje na nové aspekty v životě české společnosti po 

listopadové revoluci. 

 

Nouza, Jan        ZK 4733  

Rytíři naděje  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- české 

povídky  

Soubor deseti krátkých povídek autora, kterého sportovní úraz 

odsoudil k údělu doživotně postiženého člověka, si všímá 

jednotlivých osudů paraplegiků.  
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Viewegh, Michal       ZK 4741 

Možná si porozumíme  

1 audiodisk (2 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Filip Čáp – české povídky 

Kniha českých povídek se tentokrát zaměřuje na rodinné vztahy, 

partnerské soužití, problematiku odcizení.  

 

Viewegh, Michal        ZK 4748  

Nové povídky o ženách  

1 audiodisk (3 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Filip Čáp – české povídky 

Další kniha českých povídek je věnována převážně ženám, jejich 

touhám a vztahům.  

 

Škápíková, Jitka      ZK 4769  

Báječný svět  

1 audiodisk (11 hod., 23 min.) -- MP3 -- Načetl Kubeš Jiří – 

rozhovory 

Přepis rozhovorů, které vedl Viktor Preiss v pořadu Báječný svět, 

vysílaném Českým rozhlasem 3 - Vltava v letech 2005-2006. Před 

mikrofonem se především blízcí kolegové Viktora Preisse. 

 

Paclová, Elena       ZK 4783  

Historky, aneb, To nejsou žádná fakta, to se opravdu stalo  

1 audiodisk (2 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Heda Čechová -- české 

povídky  

Sbírka 16ti krátkých povídek.  

 

Páralová, Erika       ZK 4786 

Z deníku profesionální ženy  

1 audiodisk (3 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav Kovářík -- české 
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povídky  

Prvotina dcery předního českého prozaika Vladimíra Párala, je 

souborem drobných úvah "ze života", ukazujících každodenní 

radosti a starosti ženy "profesionálky" v domácnosti.  

  

Devátá, Ivanka      ZK 4810  

Rodinný podnik  

1 audiodisk (5 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Jana Scheubová -- české 

povídky --  fejetony  

Prvotina herečky Ivanky Deváté je soubor vybraných a 

přepracovaných fejetonů a povídek, jež autorka začala na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let publikovat v časopise Vlasta a 

některých dalších novinách a magazínech.  

 

Pasternak, Boris Leonidovič    ZK 4817/1-2  

Vzdušné tratě : soubor povídek  

2 audiodisky (22 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Škoda -- ruské 

povídky  

Soubor povídek sovětského básníka a spisovatele z let 1915 - 

1957. Kniha přináší i proslulé filosofické dílo "Glejt".  

  

Paustovskij, Konstantin Georgijevič   ZK 4830  

Villa Borghese  

1 audiodisk (1 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Richard Honzovič -- ruské 

povídky  

Výbor povídek, jimž je společná hloubka psychologického pohledu 

do nitra hrdinů i schopnost vyjádřit náladu prostředí, v němž se 

odehrávají.  
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Pavel, Ota        ZK 4831  

Nejen o rybách  

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Potok pana 

inženýra --  Černá štika --  Pytlačení I, II --  Mám rád tu řeku --  Jak šel 

táta Afrikou -- Běh Prahou. -- Čte Vlastimil Brodský -- české povídky  

Známé i méně známé povídky O. Pavla.  

 

Pavel, Ota        ZK 4832  

Omyl a jiné povídky  

1 audiodisk (5 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kadlec – české povídky 

Soubor třinácti povídek se sportovní tematikou.  

 

Pelc, Jan ZK 4857  

...a máš mě rád?  

1 audiodisk (2 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Deset krátkých povídek.  

 

Placák, Petr       ZK 4925  

Medorek  

1 audiodisk (5 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kudla.  

Netradičně pojatý román z totalitních 80. let je tvořený z řady 

kratších kapitol, drobných příběhů, postřehů, úvah a dialogů kde se 

skutečnost prolíná s představami.  

 

Radůza         ZK 4985  

Čáp nejni kondor  

1 audiodisk (1 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková.  
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Ve třinácti povídkách nás nechává česká písničkářka nahlédnout do 

svého dětství (vesnice v 70. letech 20. století). Povídky psané v 

nářečí východních Čech vhodné ke společnému čtení dětí a rodičů.  

 

Rakytka, Ján       ZK 4988  

Slepec  

1 audiodisk (4 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Václav Postránecký, Hana 

Kofránková.  

Výrazným leitmotivem knížky je hudba, stejně tak poezie - doslova i 

v přeneseném smyslu.  

 

Lenka Reinerová       ZK 5000  

Lodní lístek  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) -- MP3 – Čte Taťjana Medvecká Dvě 

prózy: první je autobiografická, autorka vzpomíná na svou první 

návštěvu Mexika; druhá je příběhem osamělého muže, který čeká v 

emigraci ve Francii na lodní lístek do Ameriky.  

 

Škápíková, Jitka      ZK 5040/1-2  

Báječný svět 2  

2 audiodisky (13 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kubeš. Druhý díl 

přepisů rozhovorů, které vedl Viktor Preiss v pořadu Báječný svět, 

vysílaném Českým rozhlasem 3 - Vltava v letech 2005-2006. Před 

mikrofonem se vystřídaly známé osobnosti z divadla a filmu, 

především však blízcí kolegové Viktora Preisse.  
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Reinerová, Lenka      ZK 5044  

Vůně mandlí  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Alena Pávková. Sbírka 

povídek, vycházející z vlastní životní situace autorky, z válečných 

čtyřicátých let až do současnosti.  

 

Taussig, Pavel       ZK 5118 

Neznámí hrdinové : pohnuté osudy  

1 audiodisk (1 hod., 56 min.) -- MP3 - Čte Lukáš Hlavica. Obsahuje: 

Rozvědčík od Berounky. Jaroslav Franěk -- Neporažený. Karel Pavlík 

-- V blízkosti Heydrichovy rodiny. Helena Vovsová -- Přežil svou smrt. 

Oldřich Stránský --Táta parašutistů. Karel Paleček -- Skutečný Vyšší 

princip, Josef Lukeš -- Tajemství nebeského jezdce. Filip Jánský. -- 

Čte Lukáš Hlavica. -- Méně známé hrdinské činy z období první a 

druhé světové války a následné totality. Skuteční hrdinové, na které 

se velmi rychle zapomnělo, nebo zůstali úplně neznámými - služka 

u Heydrichů, rozvědčík od Berounky a další. 

 

Keats, John        ZK 5126 

Déšť z plané růže  

1 audiodisk (3 hod., 49 min.) – MP3 - Čte Eva Hadravová.  

Kniha obsahuje výbor z veršů klasika anglické a světové poezie.  

 

Větvička, Václav      ZK 5145  

Moje růžová dobrá jitra  

1 audiodisk (10 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Bohdana Majerová – 

fejetony 

V pořadí třetí kniha úvah a postřehů českého botanika a dendrologa 

je tentokrát zaměřená převážně na osobitý místopis Čech a Moravy, 



85  

  

které autor prochodil na svých cestách za tajemstvím planých růží.  

 

Jirousová, Věra       ZK 5165  

Tweety 1956-1963  

1 audiodisk (4 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

deníky 

Kniha obsahuje kompletní přepis deníků básnířky a historičky 

umění Věry Jirousové, které si jako školačka psala od ledna 1956.  

 

Dostál, Aleš       ZK 5167  

Pytlácké povídky : dvanáct mysliveckých příběhů  

1 audiodisk (4 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – české 

povídky 

Další povídkový soubor zkušeného autora mysliveckých příběhů je 

věnován pytlácké tématice.  

 

Kosatík, Pavel       ZK 5168  

100x TGM   

1 audiodisk (5 hod., 30 min.) -- Podnázev: co Masaryk řekl a napsal, 

jak to myslel a co to znamená -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – citáty 

100 moudrých i vtipných, slavných i neznámých, ale vždy 

zajímavých výroků T. G. Masaryka. Pavel Kosatík se prostřednictvím 

svých komentářů  snaží vysvětlit smysl těchto citátů a zařadit je do 

širších souvislostí.  

 

Suchý, Jiří        ZK 5174 

Klaun si povídá s Bohem  

1 audiodisk (3 hod., 22 min.) -- MP3 – úvahy 

Úvahy legendárního českého zpěváka, divadelníka, básníka a 
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výtvarníka o Bohu a křesťanské víře. Jako dárek pro posluchače 

autor kulantně přidal i píseň "Když je mi nejhůř" a dvě ukázky ze 

semaforských her, kde spolu s ním účinkují i Jitka Molavcová a Jiří 

Štědroň.  

 

Petrášek, Jiří        ZK 5182 

Kapka do žil  

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Jan Přeučil – vzpomínky  

Kniha textů, glos, aforismů, citátů, ale hlavně milých vzpomínek na 

otce Jana Wericha, na setkávání se zajímavými lidmi, na dětství a 

na historky z natáčení či divadelních prken.  

 

Francouzská       ZK 5186 

Francouzská poezie z dob impresionismu 

1 audiodisk (48 min.) -- MP3 -- Recitují Václav Voska, Luděk Munzar, 

Otomar Krejča, Josef Chvalina --  francouzská poezie  

Audiokniha Francouzská poesie z dob impresionismu obsahuje 

nahrávky básní autorů jako Charles Baudelaire, Jean-Arthur 

Rimbaud, Paul Verlaine a dalších v podání předních českých herců.  

  

Pod         ZK 5187 

Pod nebem Francie  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) -- MP3 -- Recitují Pavel Pavlovský, Věra 

Galatíková, Pavel Soukup ; Eva Novotná, zpěv ; Milan Svoboda, 

klavír - francouzská poezie 

Pořad nazvaný Pod nebem Francie měl ve Viole premiéru 

13.11.1984. Narozdíl od gramofonové desky následovalo po 

Baudelairově Cestě sedm lyrických básní Paula Verlaina v přednesu 

Pavla Pavlovského a Pavla Soukupa. Čtyři z nich přináší tato 
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nahrávka jako písně (hudbu složil Milan Svoboda). Dvě písně na 

verše Paula Forta - tento autor v pořadu Violy zastoupen nebyl. 

Hudební intermezza v něm byla vytvořena osmi v originále 

zpívanými šansony na slova francouzských básníků v podání Evy 

Novotné.  

  

Hanks, Tom       ZK 5213  

Neobvyklý typ : (něco málo povídek)  

1 audiodisk (11 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Šimon Krupa – 

americké povídky 

Ve sbírce sedmnácti povídek oscarového herce Toma Hankse se 

setkáváme s plejádou pečlivě propracovaných postav, jejichž 

prostřednictvím se čtenář ocitá na nejrozličnějších místech v 

nejrůznějších časech.  

 

Nesvadbová, Barbara     ZK 5214  

Momentky  

1 audiodisk (2 hod., 45 min.) -- MP3 -- Čte Jitka Čvančarová, Jitka 

Ježková – české povídky 

Povídky zachycují chvíle, kdy se náš život láme, jsou to okamžiky 

hlubokého štěstí i bolestných ztrát, nebo fatálních rozhodnutí. Jsou 

chvíle, které zůstanou v hlavě jako v albu - navždy.  

 

Kamen, Jiří       ZK 5233  

Poslední dialog  

1 audiodisk (58 min.) -- MP3 -- Čte Jana Preissová, Petr Čepek, 

František Husák – rozhovory 

Imaginární rozhovor kabaretní a divadelní herečky Xeny Longenové 

a spisovatele, výtvarníka, herce  a režiséra Emila Artura Longena, 

na podkladě autentických dokumentů.  
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Tigrid, Pavel      ZK 5247/1-2 

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu  

2 audiodisky (19 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Rudolf Pellar – úvahy 

Kritický a vtipný rozbor vývoje Československa od roku 1938 do 

roku 1968.  

 

Saki         ZK  5257  

Kruté šprýmy  

1 audiodisk (28 min.) -- MP3 -- Čtou Oldřich Nový, Jiří Pick – 

anglické povídky 

Dvě komické a groteskní povídky britského autora (vlastním 

jménem Hector Hugh Munro) oscilující mezi nezávaznou recesí a 

závažnou výpovědí o temných stránkách lidské existence.  

 

Paul, Tomáš       ZK 5266  

Erotikon  

1 audiodisk (4 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus – české prózy 

Volný řetěz dopisů osamělého muže Václava a (střídajících) se paní 

z inzerátu. Nekonvenční reflexivní próza.  

 

Horáček, Jaromír      ZK 5310  

Hadí štěstí : pověsti západních Krkonoš  

1 audiodisk (7 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Michal Roneš – české 

pověsti 

Soubor sebraných krkonošských pověstí.  

  

Bradbury, Ray      ZK 5312/1-2  

Temný karneval  

2 audiodisky (13 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čtou Martin Mejzlík, Martin 
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Hruška -- americké povídky  

Sbírka povídek z let 1943-1947 představuje Bradburyho jako 

autora "weird fiction", žánru, který využívá prvky hororu a 

nadpřirozena.  

 

Orten, Jiří       ZK 5318  

Elegie  

1 audiodisk (1 hod.) -- MP3 -- Čte Miroslav Kovářík – česká poezie 

Tato, pátá, Ortenova sbírka byla uspořádána těsně před jeho 

tragickou smrtí a je souborem devíti elegií. Orten se v nich zamýšlí 

nad svým dosavadním životem a loučí se se vším, co tvořilo jeho 

naivní dětství a mládí.  

 

Viewegh, Michal      ZK 5345  

Zpátky ve hře  

1 audiodisk (3 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Dvořák -- české 

povídky  

Soubor melancholických povídek, okořeněných ironickým 

nadhledem, v nichž autor svého knižního hrdinu Oskara vystavuje 

krizovým životním momentům.  

  

Hübl, Ondřej       ZK 5346  

Hod mrtvou labutí  

1 audiodisk (6 hod., 59 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný, Václav 

Neužil, Ivan Trojan – české povídky 

Prozaická prvotina současného textaře a scénáristy obsahuje 

satirické povídky, které vynikají zcela původními zápletkami, 

svižným dějem i nečekanými pointami.  
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33 pověstí       ZK 5354 

33 pověstí o hradech a zámcích 

1 audiodisk (3 hod., 53 min.) -- MP3 -- Autoři pověstí Josef Pavel, 

Adolf Wenig, Jiří Svoboda, Jaroslav Kanyza a Karla Bufková-

Wanklová -- Obsahuje: Slepec a jeho věrný pes (Karlštejn) -- Planá 

hruška (Helfštýn) -- Vranovští vinaři (Vranov nad Dyjí) -- Zlatý páv 

(Český Krumlov) -- Daliborka (Praha) -- Engelender (Křivoklát) -- 

Půlnoční mše (Kunětická hora) -- Jak koulel mistr Birk dřevěné kolo 

z Lednice do Brna (Lednice, Brno) -- Na pokutní louce (Hluboká) -- 

Kováříčkové (Kutná Hora) -- O Pastýřské stěně (Děčín) -- Dítě v orlím 

hnízdě (Orlík) -- Ješek Pardubský před Milánem (Pardubice) -- Žižka 

před Rábím (Rábí) -- O Černé kněžně od Těšína (Český Těšín) -- 

Pomsta Alžběty Smiřické (Jičín) -- Zakletý purkraí (Loket) -- O 

tatarské princezně (Děvičky) -- Kouzelný pohár (Bezděz) -- Dívčí 

vězení (Hrubá Skála) -- Bílá paní hradecká (Jindřichův Hradec) -- O 

loupežnické věži (Znojmo) -- Ohnivý pán (Švihov) -- Pyšná hraběnka 

(Litomyšl) -- O obléhání kláštera Hradisko (Olomouc) -- Lví dvůr 

(Praha) -- Ztracený poklad (Český Šternberk) -- Lípa na Buchlově 

(Buchlov) -- Bába a Panna (Trosky) -- Petrovští (Kokořín) -- Jinoch se 

zlatými kadeřemi (Kašperk) -- Kuba ze Střekova, rytíř beze cti 

(Střekov) -- Tajemství Samsonovy věže (Lipnice). -- Čte Jan Kanyza – 

české pověsti 

Kniha představuje příběhy plné dobrodružství, tajemných dějů i 

kouzel nejznámějších hradů a zámků z různých míst Čech, Moravy i 

Slezska.  
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Svatošová, Marie     ZK 5371  

Neboj se vrátit domů : Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem 

Palánem  

1 audiodisk (9 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

rozhovory  

Rozhovory se zakladatelkou hospicového hnutí v České republice, 

lékařkou Marií Svatošovou.  

 

Viewegh, Michal      ZK 5386  

Povídky o nelásce  

1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Saša Rašilov, Jitka Ježková, 

Jan Vondráček, Martina Hudečková, Libor Hruška, Jan Maxián – 

česká dramata 

Nové povídky Michala Viewegha (a jednu divadelní hru) spojuje 

napohled sarkastická, ve skutečnosti však spíš melancholická 

atmosféra nelehkého životního období.  

  

Němcová, Božena      ZK 5485  

V zámku a podzámčí a jiné povídky  
1 audiodisk (8 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- české 

povídky  

Obsahuje: Karla -- Rozárka -- Čertík -- Čtyry doby -- Dlouhá noc -- 

Povídka z malostranského prostředí, v níž vedle sebe žijí lidé z 

vyšších i nižších společenských vrstev, se odehrává v první polovině 

19.století.  

 

Burian, Jan          ZK 5493  

Vichřice & bubliny a jiné příběhy ze života : (2015-2018)  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 – fejetony 

Soubor fejetonů populárního písničkáře a žurnalisty.  
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Macan, Karel Emanuel     ZK 5515  

Smyčcový kvartet f moll  
1 audiodisk (39 min.) MP3 -- Obsahuje: Smyčcový kvartet f moll. 

(Lento. Allegro moderato -- Scherzo. Moderato e grazioso -- Adagio 

assai -- Vivace e agitato) -- Hraje Kvarteto města Prahy (Břeclav 

Novotný, 1. housle ; Karel Přibyl, 2. housle ; Hubert Šimáček, viola ; 

Zdeněk Koníček, violoncello) -- Hudba pro strunné a smyčcové 

nástroje 

 

Devátá, Ivanka       ZK 5526  

Kde spí lufťáci  
1 audiodisk (4 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Ivanka Devátá -- fejetony  

Veselé vzpomínky známé české herečky a spisovatelky na chvíle 

odpočinku.  

 

Bednář, Kamil        ZK 5571  

Stvoř tedy svět!  
1 audiodisk (40 min.) MP3 -- Účinkují Marcel Vašinka, Blanka 

Bohdanová – česká poezie 

"Stvoř tedy svět!" - Pořad z poezie Kamila Bednáře. "Sněno pro 

zimu" - Verše klasických básníků.  

  

Pecka, Karel      ZK 5577/1-2  

Souhvězdí Gulag Karla Pecky  
2 audiodisky (12 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje též: Motáky 

nezvěstnému -- Na co umírají muži -- Horečka -- Rekonstrukce -- 

Veliký slunovrat -- Čtvrtý vítač -- Malostranské humoresky -- 

Svůdnost černé barvy --  Štěpení -- Čte Miroslav Táborský, Lukáš 

Hlavica – výbory 

Monumentální výbor z prozaického i poetického díla významného, 

komunisty perzekvovaného autora.  
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Henry, O.         ZK 5595  

Harlemská tragédie a jiné povídky  
1 audiodisk (6 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Tomáš Krýsl -- americké 

povídky  

Soubor povídek obsahuje tituly málo známé a zároveň povídky, 

které představují průřez dílem O. Henryho.  

  

Kučera, Jan       ZK 5601 

Krimi Dekameron, aneb, Případy z doby normalizace, které 

se nikdy nedostaly před soud  
1 audiodisk (3 hod., 33 min.) MP3 -- Čtou Luboš Pavel, Karolína 

Heřmanová – kriminální příběhy 

Autor v sérii povídek popisuje svoje policejní začátky na malém 

městě. Většina povídek má erotický nádech.  

  

Bělohradský, Václav     ZK 5632  

Společnost nevolnosti : eseje z pozdější doby  
1 audiodisk (9 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic, Petr Neskusil – 

eseje 

Výběr z knihy filosofických esejů z let 1997 - 2007 se zamýšlí nad 

moderním-postmoderním světem a jeho společností.  

 

Sairigné, Guillemette de    ZK 5657 

Všichni draci našeho života : příběhy psané na okraji propasti  
1 audiodisk (16 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- rozhovory  

Francouzská autorka se v nebývale otevřených rozhovorech se 

známými, ale i zcela neznámými osobnostmi zaměřila na traumata, 

kterými prošli.  

  

Němcová, Božena    ZK 5686  

Divá Bára a jiné dívky na útěku  
1 audiodisk (10 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje: Divá Bára -- Čtyry 

doby -- Dobrý člověk -- Chyže pod horami -- Cesta z pouti. -- Čte 

Barbora Kouklíková – české povídky 
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Povídkový výbor propojuje motiv útěku a vzdoru ženských postav. 

Autorka v povídkách vyslovila svou vlastní potřebu nezávislosti a 

seberealizace, revoltu moderní ženy proti slepým společenským 

konvencím.  

  

V hlavní       ZK 5688 

V hlavní roli - rozhlas! : rozhlas jako literární hrdina v dílech 

vynikajících i zapomenutých představitelů české literatury  
1 audiodisk (9 hod., 30 min.) MP3 -- Čte František Kreuzmann – 

antologie 

Antologie povídek, fejetonů, pohádek, úryvků z románů i 

divadelních her  vynikajících i zapomenutých představitelů české 

litaratury. Dominantní úlohu v textech hraje rozhlasový přístroj nebo 

rozhlasové vysílání.  

  

Salte, Tereza       ZK 5700  

Šlehačková oblaka  
1 audiodisk (6 hod., 43 min) MP3 -- Čte Tereza Salte – deníky 

Kniha oceňované blogerky. Příběh dívky, která svými zápisky na 

blogu TerezaOslo dokázala motivovat tisíce lidí, aby už konečně 

přestali snít a začali si své sny plnit, tady a teď.  

 

Kalous, Josef      ZK 5703  

Proč jsem se stal ladičem pian  
1 audiodisk (3 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- úvahy  

Autobiografické vyprávění, ve kterém se autor vyznává ke své lásce 

k profesi ladiče pian.  

  

Formanová, Martina     ZK 5704  

Povídky na tělo  
1 audiodisk (4 hod., 10 min.) MP3 -- Čtou Barbora Munzarová, Pavel 

Batěk a další – české povídky 

Soubor kratších povídek, které spojuje společné téma - partnerské 
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a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách.  

 

Rodinné      ZK 5741 

Rodinné povídky / Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, 

Petra Dvořáková, Anna Geislerová, Miloš Urban, Marek 

Epstein, Irena Hejdová, Ivana Myšková  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) MP3 -- Obsahuje: Tučňáci / Petra 

Soukupová ; Jitka Ježková -- Return magic / Petra Dvořáková ; Jitka 

Ježková -- Dům na úbočí / Alena Mornštajnová ; Martina Hudečková 

-- Morče / Irena Hejdová ; Martina Hudečková -- Princezna domova / 

Ivana Myšková ; Martina Hudečková -- Svatej tejden! Marek Epstein 

; Saša Rašilov -- Prut / Miloš Urban ; Saša Rašilov -- Ema má 

babičku / Aňa Geislerová. -- Čtou Martina Hudečková, Jitka Ježková, 

Saša Rašilov, Aňa Geislerová – česky psané povídky 

Antologie povídek současných českých autorů na téma "rodina".  

 

Čapek, Karel      ZK 5752  

Marsyas, čili, Na okraj literatury :  1919-1931  
1 audiodisk (7 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- úvahy  

Soubor svérázných úvah o tradičním lidovém folklóru a o různých 

okrajových literárních jevech.  

 

Horáček, Michal     ZK 5807  

Dopisy z lásky a nenávisti  
1 audiodisk (57 min.) MP3 -- Čte František Segrado – české prózy 

Výběr z dopisů Michala Horáčka, které po celý rok 1989 psal pro 

časopis Mladý svět a adresoval osobnostem z rozličných dob. Ty 

vybíral podle síly jejich příběhů a také podle toho, čím mohou 

promlouvat k časům, v nichž žijí autorovi čtenáři. Např.: List 

Vladislavu Jindřichovi, markraběti moravskému - leden 1989. List 

Matyáši z Arasu - únor 1989. List řeně Lotově - únor 1989. List 

soudci Samsonovi - březen 1989.  
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Padevět, Jiří       ZK 5812  

Ostny a oprátky  
1 audiodisk (5 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová -- české 

příběhy  

Pohled na velké a mnohdy tragické dějiny skrze drobné každodenní 

příběhy lidí.  

 

Pavel, Ota       ZK 5813 

Jak šel táta Afrikou : povídky  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- české povídky 

Výbor povídek, jejichž tématem je příroda, sport a zajímaví lidé.  

 

Polevoj, Mark     ZK 5814  

Z Oděsy do světa a zase zpět  
1 audiodisk (4 hod., 53 min.) MP3 -- Čte František Kreuzmann – 

ruské povídky 

Povídková sbírka ruského židovského spisovatele o osudech lidí, 

spjatých s jeho rodnou Oděsou.  

  

Sa-skya Pandi-ta Kun-dga' Rgyal-mtshan  ZK 5819  

Pokladnice moudrých rčení  
1 audiodisk (3 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- aforismy  

Poezie 13.století. Autorova podobenství jsou převzata z indických 

legend, bajek a eposů. Otvírá pohled na scénu tibetského života, 

jemuž nedominují sebeumrtvující poustevníci, ale pravidla tvrdé 

skutečnosti a osvěcuje opravdové morální úsilí.  

  

 

Salinger, J. D. (Jerome David)  ZK 5820  

Devět povídek  
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – americké 

povídky 

Autor ve svých povídkách věrně zobrazuje svět dospívající americké 

společnosti 20. století.  
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Saroyan, William     ZK 5828  

Nedělní zepelín  
1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- americké 

povídky  

Kniha je souborem krátkých povídek, jejich společným námětem je 

život dětí vyrůstajících v Americe v 1. polovině 20. století.  

  

Saroyan, William     ZK 5829  

O neumírání  
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Libor Terš -- eseje Knížka 

volného vyprávění shrnuje autorovy názory a postoje k životu, světu 

a vlastní tvorbě.  

  

Seifert, Jaroslav      ZK 5837  

Milostná rondeaux  

1 audiodisk (53 min.) MP3 -- Obsahuje: Prsten Třeboňské madoně -- 

Píseň o Viktorce -- Čte Rudolf Pellar – česká poezie 

Dvě básnické skladby českého básníka: Prsten Třeboňské madoně. 

Píseň o Viktorce. Hlavními motivy jsou láska k ženě a obdiv a úzký 

vztah k přírodě.   

  

Skácel, Jan       ZK 5866  

Jedenáctý bílý kůň  
1 audiodisk (2 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Ladislav Mrkvička -- české 

fejetony  

Soubor prozaických miniatur, kurzivek, sloupků, črt a fejetonů, 

které byly odvysílány brněnským rozhlasem a otiskovány v časopise 

"Host do domu".  

  

Adventní       ZK 5892 

Adventní kalendář  
1 audiodisk (1 hod., 48 min.) MP3 -- Obsahuje: Tání vánoční / 

Radek Malý -- Vzpomínky na padlé kamarády / František Fajtl -- Tři 

vůně dětství / Jiří Pilka -- Z prosincového deníku / Petr Hruška -- 
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Pražský Mikuláš / Eduard Bass -- Ano, Virginie, Santa Claus existuje 

/ Václav Z. Knina alias Zdeněk Kalvach -- Báseň / Ivan Martin Jirous 

-- Pozvánka pro opuštěné dítě / Ivana Myšková -- Vánoční tramvaj / 

Markéta Pilátová -- Temné vody / Jonáš Zbořil -- Šťastné Vánoce / 

Tereza Boučková -- Za dveřmi / Martina Špinková -- Lucie / Božena 

Němcová -- V krabici / Irena Dousková -- Doma / Bohuslav Reynek -- 

První pastorální / Antonín Bajaja -- Kapr načerno / Blanka Čechová 

-- Zde ve Svatostánku je náš Spasitel / Miloš Doležal -- Přání k 

Vánocům a k Novému roku (23. prosince 1942) / Jan Masaryk -- 

Vánoční oratorium / Jonáš Hájek -- Vánoční recepty / Olga Černá -- 

Vánoční / Marka Míková -- Kapr na černo, na jiný způsob / 

Magdalena Dobromila Rettigová -- Svatá noc / Karel Čape. -- Čtou 

Taťjana Medvecká, Jan Vlasák, Martha Issová, Martin Myšička. -- 

české prózy  

Dvacet čtyři adventních příběhů, které krok za krokem ušlapávají 

cestu k nejkrásnějším svátkům v roce.  

  

Sláma, Tomáš       ZK 5929  

Herci o filmu a filmování  
1 audiodisk (42 min.) MP3 -- Připravil a s populárními filmovými 

herci hovoří Tomáš Sláma:  Miroslav Horníček, Václav Neckář, Jiří 

Wimmer, František Filipovský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, 

Ladislav Smoljak, Radovan Lukavský – Rozhovory  

 

Smetanová, Jindřiška     ZK 5931  

Pozor, vyletí ptáček  
1 audiodisk (5 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- fejetony  

Fejetony psané na nejrůznější dobové, literární či obecní lidské 

náměty.  

 

Sommerová, Olga      ZK 5942  

O čem sní ženy 1 
1 audiodisk (6 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- rozhovory  

Jedenáct důvěrných rozhovorů se ženami rozličných profesí a věku o 
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ženách, a nejen o nich.  

  

Sommerová, Olga      ZK 5943  

O čem sní ženy 2  
1 audiodisk (7 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- rozhovory  

Druhý díl otázek a odpovědí sebraných z důvěrných rozhovorů 

režisérky o citovém, intelektuálním i každodenním snažení devíti 

výjimečných žen.  

  

Sommerová, Olga     ZK 5944  

O čem ženy nesní 3  
1 audiodisk (11 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

rozhovory  

Intimní příběhy čtrnácti žen, které prošly nešťastným manželstvím a 

pokusily se najít svou vlastní cestu životem.  

 

Stachura, Edward     ZK 5951  

Smířit se se světem : (výbor z díla)  
1 audiodisk (19 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- literární texty  

Reprezentativní výbor z díla polského básníka a spisovatele přináší 

ukázky poezie, prózy, esejů a deníků.  

  

Vercors        ZK 5954  

Klementina  
1 audiodisk (1 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb – francouzské 

povídky 

Titulní hrdinkou je prostitutka s jakýmsi zvláštním druhem mravní 

ušlechtilosti, se smyslem pro solidaritu s trpícími a s aktivním 

soucitem, který projevuje konkrétními činy lásky vůči svým 

spoluvězeňkyním v nacistickém koncentračním táboře. Novela 

vyšla v knize "Zbraně noci".  
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Drexler, Karel       ZK 5964 

Verschluss : příběhy z alternativního Československa  
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) MP3 -- Čte František Dočkal -- české 

příběhy  

Alternativně historické povídky, jejichž děj se odehrává v 

Československu mezi lety 1927 až 1968.  

  

Anderle, Jiří       ZK 5971  

Zázraky na Hradčanech  
1 audiodisk (1 hod., 7 min.) MP3 -- Jiří Anderle, Tomáš Černý – 

rozhovory 

Hradčany a Nový Svět, místa spjatá s českou historií ve 

vzpomínkách malíře Jiřího Anderleho. Záznam z procházky po 

Hradčanech s Tomášem Černým v září 2019.  

  

Magická      ZK 5976 

Magická Praha 
1 audiodisk (1 hod., 10 min.) MP3 -- Obsahuje: Z rudolfínské Prahy ; 

O Faustovi ; Císařův konec / Eduard Petiška -- O milostné soše 

Panny Marie ; Ukřižovaný žebrák / Julius Košnař -- U osla v kolíbce / 

Cyril Merhout -- O králi kouzelníků z Faustova domu / Václav Cibula 

-- Faustův dům / Alois Jirásek -- U zlaté studně / Popelka Biliánová. 

-- Čtou Jana Hlaváčová, Otakar Brousek, Jiří Klem. – české pověsti 

V magických mýtech nacházíme pravzorce lidského chování, 

odpovědi na základní otázky týkající se smyslu života, zrcadlo lidské 

duše. Praha je symbolickým srdcem Evropy, centrem lásky a 

porozumění pro příští věk.  

  

Carter, Angela      ZK 6022  

Krvavá komnata (a jiné povídky)  
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- povídky  

Magické povídky s erotickým nábojem jsou často parafrázemi 

známých pohádek nebo pověstí.  
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Urbanová, Lenka     ZK 6032  

Suchý konce a jiné pocity  
1 audiodisk (4 hod). MP3 -- Čte Šárka Vondrová – české povídky 

V souboru povídek o nečekaných zkouškách a banálních příhodách 

líčí autorka s ironií a smyslem pro absurditu drsnou realitu života.  

  

Svěrák, Zdeněk      ZK 6051  

Nové povídky  
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Betlémské světlo --  

Sraz naší třídy --  Nákup --  O slušném taxikáři --  Ve vlaku -- Ujetá 

láska -- Čte Dana Pilařová – české povídky 

Obsahem příběhů jsou autorovy životní zkušenosti, laskavý humor a 

tolerance k lidským nešvarům, odlišnostem a chybám.  

 

Škarvada, Jaroslav    ZK 6053  

Svedl jsi mě, Hospodine : Jaroslav Škarvada v rozhovoru s 

Bohumilem Svobodou  
1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – rozhovory 

Záměrem této knihy bylo zachytit prostřednictvím rozhovorů živý a 

plastický obraz otce biskupa Jaroslava Škarvady, vynikajícího 

vypravěče a kazatele.  

  

Szczygieł, Mariusz    ZK 6060  

Gottland  
1 audiodisk (4 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana Švejnohová -- 

reportáže  

Eseje polského žurnalisty se prostřednictvím interpretace různých 

historických fenoménů pokouší vykreslit českou národní povahu. 

Audiokniha přináší výběr z nejlepších textů knihy.  

  

Šabach, Petr      ZK 6063  

Hovno hoří  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Obsahuje: Sázka -- Bellevue -- 
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Voda se šťávou. -- Čte Jan Schánilec – české povídky 

Soubor tří autobiografických povídek: "Sázka" - o pochybné sázce. 

"Bellevue" - o tragickém obrázku rodiny, žijící na vesnici. "Voda se 

šťávou" - životní příběh chlapce, který vyrůstá v rodině socialismu 

oddaného otce. Některé motivy byly použity ve filmu Pelíšky.  

  

Šabach, Petr      ZK 6066  

S jedním uchem naveselo  
1 audiodisk (3 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička – české 

povídky 

Šest nejúspěšnějších autorových textů s typickým humorem a 

porozuměním pro city a čtyři povídky nové, které mají vážnější 

charakter.  

  

Šeborová, Lenka    ZK 6069  

Sloní noha  
1 audiodisk (2 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

české povídky 

Povídková kniha začínající české autorky.  

  

Šiklová, Jiřina      ZK 6070  

Deník staré paní  
1 audiodisk (5 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Volfová Renata -- fiktivní 

deníky  

Návodná knížka o tom, jak zvládat stáří, je určena především 

dámám v pokročilém věku, ale nejen jim. Život české důchodkyně 

ve formě deníkových poznámek od přední socioložky a feministky.  

  

Šiklová, Jiřina     ZK 6071  

Dopisy vnučce  
1 audiodisk (4 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- fiktivní 

korespondence  

Knížka přední české socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako 

dopisy staromilské babičky dospívající vnučce, je poučnou a přitom 
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dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi.  

  

Šiklová, Jiřina      ZK 6072  

Bez ohlávky : (rozhovory)  
1 audiodisk (12 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Čechová Heda -- rozhovory  

Rozhovor s českou socioložkou, pedagožkou a disidentkou Jiřinou 

Šiklovou zachycuje politický, profesní i soukromý život této 

nevšední ženy.  

  

Šimečka, Milan      ZK 6073  

Obnovení pořádku  
1 audiodisk (8 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – úvahy 

Autor v knize komentuje a hodnotí praxi normalizačního režimu po 

roce 1968 v Československu.  

  

Bjørnson, Bjørnstjerne   ZK 6085/1-2  

Selské povídky  
2 audiodisky (17 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- norské 

povídky  

Reprezentativní výběr nejlepších prací zakladatele moderní norské 

literatury.  

  

Mihulová, Marie      ZK 6090  

Rozhovor s Einsteinem : vědomí pokory  
1 audiodisk (36 min.) MP3 -- Vybrané kapitoly na CD čte Radovan 

Lukavský – fiktivní rozhovory 

Vybrané pasáže z knihy. Fiktivní rozhovor s Albertem Einsteinem, 

který volným způsobem překládá myšlenky proslulého vědce.  

  

Padevět, Jiří       ZK 6096  

Sny a sekyry  
1 audiodisk (4 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová – české 

příběhy 

Volné pokračování knihy Ostny a oprátky. Soubor zdánlivě všedních 
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mikropříběhů z velkých dějin, v nichž kromě vlastní fabulace autor 

využívá i dobové texty.  

  

Prokop, Daniel      ZK 6124  

Slepé skvrny : o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších 

výzvách české společnosti  
1 audiodisk (9 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic – eseje 

O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české 

společnosti.  

 

Mňačko, Ladislav   ZK 6150  

Opožděné reportáže  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- slovenské 

prózy  

Sbírka jedenácti kratších próz podává svědectví o porušování 

lidských práv a svévolném zacházení s člověkem v době "budování 

socialismu".  

  

Palán, Aleš      ZK 6151  

Jako v nebi, jenže jinak : nová setkání se samotáři z Čech a 

Moravy  
1 audiodisk (7 hod., 54 min.) MP3 -- Čtou: Igor Bareš, Hynek 

Chmelař, Jan Vlasák, Miloslav Maršálek, Aleš Procházka, Miroslav 

Táborský, Jan Kolařík a Petra Bučková -- rozhovory  

Pokračování zozhovorů s lidmi dlouhodobě žijícími mimo civilizaci. 

Příběhy, ve kterých nechybí mystika, svérázná moudrost a humor.  

  

Soukupová, Petra     ZK 6180  

V bílém plášti  
1 audiodisk (2 hod., 36 min.) MP3 -- Čtou Martina Hudečková, Jana 

Stryková, Martin Preiss – české povídky 

Šest příběhů současných českých autorů z prostředí nemocnic, 

sanitek i zubařských ordinací, ve kterých na nemoci, přicházející 

stáří, naděje, živoní prohry i náročnost lékařského povolání 
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nahlížíme očima lékařů, zdravotních sester, ale i samotných 

pacientů a jejich příbuzných.  

  

Vrba, Michal      ZK 6190  

Kolem Jakuba  
1 audiodisk (6 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- české 

povídky  

Soubor pěti povídek, odehrávajících se na pozadí dějinných událostí 

v životě hlavních hrdinů. Spojujícím prvkem je rybník Jakub na 

Nymbursku.  

  

Pavel, Ota      ZK 6208/1-2 

Povídky : O rodině - O tvorbě - O rybách - O sportu & Povídky z 

šuplíku  
2 audiodisky (8 hod., 47 min.) MP3 -- Obsahuje: CD 1. Plná bedna 

šampaňského -- Pohádka o Raškovi -- Smrt krásných srnců -- Jak 

jsem potkal ryby -- CD 2. Povídky z šuplíku. -- Čtou Vlastimil Brodský, 

Jiří Sovák, Rudolf Hrušínský a další -- Povídky   

  

Shakespeare, William    ZK 6212 

Sonety  
1 audiodisk (1hod., 30 min.) MP3 -- Čte Milan Friedl – sonety 

Lyrická sbírka překrásných básnických sonetů "velkého alžbětince" 

v překladu Miroslava Macka.  

  

Pachman, Richard    ZK 6228  

Jak chutná Mozart, aneb, Tři minuty k nalezení štěstí  
1 audiodisk (4 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Richard Pachman -- české 

příběhy  

Krátké povídky a zamyšlení o cestě k harmonii a ke štěstí.  

 

Viewegh, Michal      ZK 6244  

Zamilované povídky   
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) MP3 -- Čtou Martina Hudečková, Jitka 
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Ježková, Tomáš Hanák, Jan Maxián -- antologie  

Antologie současných českých autorů ukazuje krásu i úskalí mladé 

lásky, na kterou se nezapomína, přestože nám z ní většinou 

nezůstane nic, než zlomené srdce.  

  

Krůta, Jan       ZK 6248  

Krůtí brko : kousky času  
1 audiodisk (5 hod.) MP3 -- Načetl Jan Krůta – eseje 

Osobně, pocitově a introspektivně pojaté zápisky z cest po čtyřech 

kontinentech od českého redaktora, textaře a prozaika. Příběhy 

známé z pořadu Nedělní dobré ráno na stanici Český rozhlas 

Dvojka.  

 

Cílek, Václav      ZK 6270  

Co se děje se světem?  
1 audiodisk (9 hod., 28 min.) MP3 -- Čtou Václav Cílek, Martin 

Myšička – eseje 

Autor se z neobvyklých úhlů pohledu zamýšlí nad problémy 

současné civilizace. Analyzuje její krizová místa, zároveň nabízí 

konstruktivní řešení.  

  

Ziegler, Václav      ZK 6301  

Pověsti z Peček a okolí  
1 audiodisk (2 hod., 10 min.) MP3 -- Čtou Jan Kačer, Adéla 

Kubačáková – české pověsti 

Sbírka pohádkových, strašidelných i mýtických příběhů, 

tradovaných ve středočeském městě Pečky a přilehlém kraji.  

  

Soukromá      ZK 6327 

Soukromá tajemství  
1 audiodisk (3 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Pohádky /  Alena 

Mornštajnová -- Prokletí rodu Grussů / Petr Šabach -- Milada / Aňa 

Geislerová -- Samochlapskej večer / Jaroslav Rudiš -- Umaúúú /  

Petra Dvořáková -- Telefon /  Marek Epstein -- Jak jsem hledal bránu 
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/ Bianca Bellová --  Co by děti neměly vědět / Pavla Koucká. -- Čtou 

Martina Hudečková, Jitka Ježková, Jan Maxián, Martin Preiss -- 

české povídky  

Antologie povídek současných českých autorů, kde jsou jednotícím 

tématem tajemství - v různém smyslu, různého typu a různých rolí, 

které hrají v životech protagonistů.  

  

Škutina, Vladimír    ZK 6336  

Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!  
1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- rozhovory  

Vzpomínky na poslední televizní seriál, který autor natočil s Janem 

Werichem na sklonku 60. let 20. století.  

  

Teper, Jiří       ZK 6378  

Rychlejší než zvuk  
1 audiodisk (1 hod., 21 min.) MP3 -- Čte autor – česká poezie 

Poezie.  

 

Thákur, Rabíndranáth   ZK 6381 

Zahradník ; Dárek z lásky  
1 audiodisk (3 hod., 4 min.) MP3 -- Čtou Barbara Maňhalová, Rudolf 

Kvíz – bengálská poezie 

Indická milostná poezie 20. století.  

  

Thurber, James      ZK 6385  

Filozof a ústřice : Muž ve středním věku na létající hrazdě : 

další bajky pro naši dobu  
1 audiodisk (11 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – americké 

povídky 

Dva soubory povídek, črt, parodií a bajek.  
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Topol, Jáchym      ZK 6399  

Trnová dívka : příběhy severoamerických Indiánů  
1 audiodisk (5 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jiří Teper – sborníky 

Povídky severoamerických Indiánů a Eskymáků z nejstarších dob.  

  

Třešňák, Vlastimil       ZK 6410  

Dvakrát jeden den  
1 audiodisk (4 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Martin Velda – české 

povídky 

Dvě povídky českého písničkáře a malíře inspirované jeho zážitky.  

  

Třešňák, Vlastimil        ZK 6412  

To nejdůležitější o panu Moritzovi  
1 audiodisk (5 hod., 27 min.) MP3 -- Obsahuje: Oidipus na rohu -- 

Ofsajd -- To nejdůležitější o panu Moritzovi. -- Čte Miroslav Saic. – 

české povídky 

Legendární postava pražského undergroundu zachycuje v souboru 

tří povídek své zkušenosti a prožitky z času exilu.  

  

Novotný, František       ZK 6430 

Buďme  
1 audiodisk (5 hod., 30 min.) MP3 -- Čte František Novotný -- česká 

poezie  

Sbírka veršů, které si kladou za cíl dodávat všednímu životu punc 

intimity a neopakovatelnosti.  

 

Palán, Aleš         ZK 6431  

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět  
1 audiodisk (3 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský -- české 

fejetony  

Fejetony a úvahy známého novináře, publicisty a spisovatele mají 

úsměvnou podobu zlepšovacích návrhů, adresovaných samotnému 

Stvořiteli.  
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Urzidil, Johannes      ZK 6460  

Kde údolí končí  
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – německy 

psané povídky 

Výbor obsahuje devět povídek, které vycházely v padesátých a 

šedesátých letech, kdy vznikaly autorovy nejlepší práce.  

  

Vácha, Jaroslav      ZK 6470  

Vyhnanci z ráje : (imaginární rozhovory)  
1 audiodisk (4 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika – české povídky 

Soubor imaginárních rozhovorů s postavami z řeckých mýtů, bible, 

literárních děl i historie.  

  

Kosatík, Pavel       ZK 6484  

100x Václav Havel : jak rozumět jeho myšlenkám  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Ladislav Špaček, Lukáš 

Hlavica – eseje 

100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. 

Vět, které vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet i dnes. 

Čítanka Havlových výroků s komentářem a výkladem, která Václava 

Havla přibližuje dnešním čtenářům-.  

  

Sedláček, Tomáš     ZK 6485/1-2  

Druhá derivace touhy : člověk duše-vnější : úvahy nad 

(ne)končícími  
2 audiodisky (15 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tomáš Sedláček, Martin 

Myšička – úvahy 

Známý ekonom nahlíží na různé ekonomické problémy a otázky z 

hlediska mnoha vědních oborů (filozofie, etika, psychologie nebo 

teologie). Kniha ukazuje autorovu integritu a pestrost myšlenek, 

široký rozhled a sečtělost, hravost a smysl pro humor.  

  

Šiklová, Jiřina      ZK 6486 

Matky po e-mailu  
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1 audiodisk (7 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková -- fiktivní 

korespondence  

Úvahy o vztazích matek a dcer, stárnutí, smrti a péči o nemohoucí 

příbuzné, zachycené prostřednictvím e-mailové korespondence 

dvou žen, které se starají o své staré matky.  

  

Bass, Eduard                                 ZK 6508 

Malá skleněná gilotinka 

1 audiodisk (9 hod., 16 min.) MP3. -- Čte František Kreuzmann.  

české povídky  

Humorně laděné svérázné povídky tematicky zachycují pražské 

prostředí, obchodní podnikání, různé občanské problémy a historky 

z vojenského prostředí.  

 

Munro, Alice                                  ZK 6521 

Přítelkyně z dětství 
1 audiodisk (12 hod., 38 min.) MP3 -- Obsahuje: Přítelkyně z mládí -- 

Pětidomí -- Meneseteung -- Drž mě pevně, nepouštěj mě -- 

Pomeranče a jablka -- Ledové obrazy -- Dobrota a milosrdenství -- 

Ach, co je dáno -- Jinak -- Paruka. -- Čte Milada Čechová 

kanadské povídky 

Kniha mistrovských povídek kanadské laureátky Nobelovy ceny 

vyniká přesnou psychologickou drobnokresbou a výstižným 

zachycením netušených zákoutí lidských povah, duší a charakterů  

 

Lustig, Arnošt     ZK 6550  

Vlny štěstí Arnošta Lustiga, aneb, My jsme chtěli jiný svět  
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – rozhovory 

Unikátní výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových 

relací světově uznávaného spisovatele přináší nadčasové úvahy o 

životě, svobodě a tvorbě i o tom, co si člověk musí za každou cenu 

udržet. S úvodním slovem Pavla Kohouta, biografickým esejem 

Karla Hvížďaly a doslovem Karla Vágnera.  
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Kubín, Josef Štefan     ZK 6570  

Strakatý máslo  
1 audiodisk (4 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- české 

povídky  

Výbor z celoživotního autorova díla - pohádky, poudačky, humorky, 

anekdoty.  

  

Meyrink, Gustav      ZK 6571 

Hašiš a jasnozřivost  
1 audiodisk (2 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- německy 

psané povídky  

Osm krátkých povídek, motivovaných tajuplnou atmosférou staré 

Prahy a jejími figurkami.  

  

Erotické       ZK 6572 

Erotické povídky  
1 audiodisk (1 hod., 51 min.) MP3 -- Obsahuje: Červený diamant / 

Olrik -- Nový přítel / Andrea Hansen -- Vzpomínky na tebe / Sarah 

Skov -- Moje fantazie o únosu / Reiner Larsen Wiese. -- Čte Libor 

Terš, Lenka Švejdová.   

Erotické povídky  

  

Sexy        ZK 6573 

Sexy erotika  
1 audiodisk (3 hod., 35 min.) MP3 -- Obsahuje: Španělské léto ; 

Pirátka Jenny ; Doktor nemrava / Orlik -- Posedlá Owenem Grayem ; 

Sex v autě / Sarah Skov -- Údržbář bazénu / Anita Bang -- Tinder taxi 

/ Lea Lind -- Voyeur / Cecilie Rosdahl. -- Čte Libor Terš, Lenka 

Švejdová. -- erotické povídky 

  

Sova, Antonín      ZK 6574 

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?  
1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Obsahuje: Kdo vám tak zcuchal tmavé 

vlasy -- Mladá láska -- Jarní -- Tvé zvuky hluboko já v srdci nesu. 
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Srdce ; Stará viola ; Pláč houslí ; Píseň ; Za Antonínem Dvořákem -- 

Z mého kraje. Sova očima F.X. Šaldy ; Rybníky ; Krajina 

českomoravského pohoří ; Potoky ; Pole ; Žně ; Podzim -- A. Sova 

očima Josefa Hory -- Meditace -- Před lety ještě -- Dětská vzpomínka 

-- V oddechu -- Zlatá kniha --  A. Sova očima Ladislava Fikara -- U čtyř 

krejcárků -- Figura -- Úděl Josifa --  Byl městys malý -- V chalupě --  

Epilog --  Princezna Lyoleja -- Meditace v parném dni (píseň) --  

Rozhovor (píseň) -- Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy (píseň). -- Čte 

Lukáš Hlavica, Radovan Lukavský, Hana Maciuchová a další. – 

česká poezie 

Básně českého básníka a prozaika.  

  

Žák, Jaroslav      ZK 6589  

Študáci a kantoři : přírodopisná studie  
1 audiodisk (3 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- české 

povídky  

Rozmarná knížka vypráví o věčném zápolení studentů se členy 

profesorského sboru ve třídách středních škol ve 30. letech 20. 

století.  

 

Eben, Marek      ZK 6591  

Myšlenky za volantem  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Marek Eben – fejetony 

Kniha Marka Ebena představuje soubor sloupků a fejetonů, které 

vycházely časopisecky v letech 2014-2020.  

 

Schlink, Bernhard     ZK 6595  

Barvy loučení  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský -- 

psychologické povídky  

Soubor devíti povídek, jejichž tématem jsou závažné události nebo 

momenty ve vztazích, které mají původ v minulosti, ale vyjdou na 

povrch až po letech. Autor zde zásadní otázky nejen klade, ale 

neváhá na ně odpovědět.  
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Ježková, Alena       ZK 6686  

Ruce houslisty  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová, František 

Kreuzmann – historické povídky 

Strhující příběh česko-německo-židovské rodiny na pozadí událostí 

našich dějin 20. století. V sedmi volně navazujících povídkách, 

jejichž hrdiny jsou příslušníci pěti generací fiktivní rodiny Schillerů, 

autorka mistrovsky vyobrazuje, jak se dějinné události promítají do 

osobních životů.  

 

Howard, Robert Ervin    ZK 6687  

Conan z Cimmerie  
1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje: Věž slona -- Dcera 

pána mrazu -- Královna černého pobřeží -- Rudé hřeby. -- Čte Jiří 

Schwarz – fantasy povídky 

Čtveřice povídek o legendárním válečníkovi jej zastihuje uprostřed 

jeho životní cesty plné krvavých bojů a lásky nespočtu žen.  

 

25 strašidelných      ZK 6704 

25 strašidelných pověstí  
1 audiodisk (3 hod.) MP3 -- Adaptace Alan Piskač -- Obsahuje: 

Bezhlavý rytíř -- Bílá paní -- O vodníkovi -- Ukrutná panna lichnická -- 

Vlkodlak -- O kostlivci s holí v ruce -- Valdštejnův duch -- O hejkalech 

-- Bludný kořen -- O králi skřítků -- Bludičky -- O raráškovi -- Kat 

Mydlář -- O zvonovém lese -- Obří sídlo -- O černokněžníkovi -- 

Klekáníček -- O nezranitelném fextovi -- Ohnivý krocan -- O můře -- 

Golem -- Hastrman a hastrmanka -- O Čertově skále -- Divoženky -- 

Černý myslivec. -- Vypráví Jan Kanyza – české pověsti 

Dvacet pět příběhů o známých českých strašidlech a 

nadpřirozených bytostech z různých míst Čech a Moravy pro malé i 

velké čtenáře.  
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Krvavý         ZK 6706 

Krvavý Bronx  
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká, Michal 

Bumbálek – antologie 

Antologie povídek českých autorů, inspirovaných autentickými 

novinovými články o událostech z brněnského Cejlu 2. poloviny 19. 

století.  

 

Fučíková, Renáta      ZK 6707 

Hrdinky : příběhy významných českých žen  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 - námět a předělové kapitoly 

Renáta Fučíková ; medailony napsala Kateřina Tučková ve 

spolupráci s Lenkou Křížovou a Annou Musilovou. -- Čte Tereza 

Dočkalová, Naďa Konvalinková, Veronika Lazorčáková, Eva 

Novotná, Jana Styrková – medailony. 

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Vyprávění o výjimečných a 

leckdy zapomenutých hrdinkách z české kotliny od těch 

nejdávnějších dob až po současnost.  

 

Ševčenko, Taras Hryhorovyč    ZK 6714  

Bílé mraky, černá mračna : výbor z veršů  
1 audiodisk (14 min.) MP3 -- Čte Radovan Lukavský – ukrajinská 

poezie 

Poezie zakladatele národní ukrajinské literatury.  

 

Fry, Stephen     ZK 6721/1-2  

Mýty : řecké báje kořeněné britským humorem  
2 audiodisky (15 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- řecké 

pověsti  

Převyprávěné řecké mýty z pera britského komika, herce a režiséra 

Stephena Frye, okořeněné nezbytnou špetkou humoru.  

  

Kosatík, Pavel     ZK 6724/1-2 

České snění  



115  

  

2 audiodisky (14 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – 

sborníky 

Šestnáct esejí o hledání české identity a zjišťování místa Čechů 

mezi jejich sousedy.  

 

Stryjová, Marie     ZK 6734 

Nad rovinou  
1 audiodisk (5 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Jana Doležalová-Franková – 

české povídky 

Válečná Ukrajina. Smutné a drsné, přitom bez sentimentu a s 

laskavým humorem vyprávěné vzpomínky volyňské Češky na 

dětství a mládí v místech, kudy procházejí dějiny a armády - sem a 

tam.  

 

Balabán, Jan      ZK 6737 

Jsme tady  
1 audiodisk (6 hod., 45 min.) MP3 -- Čte František Strnad -- české 

povídky  

Natočeno ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.  

  

Palán, Aleš       ZK 6744  

Nevidím ani tmu : rozhovory o naději   
1 audiodisk (8 hod., 59 min.) MP3 -- Čte: Aleš Palán ; Pavla 

Beretová, Vanda Hybnerová, Hana Kofránková, Jitka Smutná, 

Pavlína Rychlá, Marie Štípková – rozhovory 

Příběhy o tom, jak žít se ztrátou a neztratit se. Šest žen, šest 

neskutečných příběhů o bolesti, ztrátě a hlavně síle a nezdolnosti.  

  

Palán, Aleš       ZK 6745  

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kroc – fejetony 

Další fejetony a úvahy známého novináře, publicisty a spisovatele 

mají úsměvnou podobu zlepšovacích návrhů, adresovaných 

samotnému Stvořiteli.  
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Mornštajnová, Alena    ZK 6758  

Má mě ráda, nemá mě ráda  
1 audiodisk (4 hod., 4 min.) MP3 -- Obsahuje: Třešeň / Alena 

Mornštajnová -- Provence z Florence / Michal Viewegh -- Švihák / 

Petra Dvořáková -- Vypisovači / Jaroslav Rudiš -- najdisvujosud.cz / 

Alice Nellis -- Důkaz / Aňa Geislerová -- Pohádka / Bianca Bellová -- 

Motýlí křídla Marušky Cihlářové / Anna Bolavá -- Má mě rád, nemá 

mě rád / Irena Hejdová -- Sofi / Boris Dočekal. -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška, Jiří Ployhar, Jan Maxián, Jitka Ježková. – 

české povídky 

Antologie povídek současných českých autorů, tentokrát plných 

nejistot, pochyb a toužebných očekávání.  

  

Meyrink, Gustav    ZK 6772 

Výbor povídek z knih Netopýři, Mistr Leonhard  
1 audiodisk (7 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- německy 

psané povídky  

Povídky.  

 

Rachota, Jan    ZK 6774  

Příběhy eléva : devět autentických povídek ze želeničního 

prostředí 50. a 60.let  
1 audiodisk (3 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- české 

povídky  

Povídky.  

 

Bradley, Nick      ZK 6799  

Kočka a město  
1 audiodisk (10 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Pavla Beretová, Ondřej 

Brousek, Otakar Brousek – anglické povídky 

Propletené příběhy o kočkách, Tokiu, osamělosti a vykoupení.  
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Patřičný, Martin      ZK 6836  

Akord a jiskry  
1 audiodisk (6 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Martin Patřičný, Jakub Saic 

– české povídky 

Výbor nových, publikovaných či přepracovaných povídek výtvarníka-

dřevaře a spisovatele.  

 

Saroyan, William     ZK 6840 

Léto na krásném bílém koni  
1 audiodisk (9 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Hanák – americké 

povídky 

Kniha moudrých a úsměvných povídek, v nichž se známý americký 

autor vrací do let svého dětství a mládí.  

  

Herman, Marek      ZK 6847 

Máma není služka, máma je dáma  
1 audiodisk (6 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra – fejetony 

Knížka krátkých fejetonů o výchově a o tom, jak to vlastně udělat, 

aby doma bylo dobře. Autor zkoumá svět dětí, porovnává ho s 

pohledem nás dospělých a hledá základní kameny, na kterých lze 

postavit rodinnou pohodu.  

 

Novotný, František      ZK 6853 

Jak se hladí duše  
1 audiodisk (1 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Milan Pokorný -- česká 

poezie  

Sbírka dostala název podle pořadu, který autor uváděl v Klementinu 

a Divadle U Valšů. Soustřeďuje výběr básní a drobných esejistických 

textů, které je možno charakterizovat jako lyrické miniatury, 

vycházející z nejběžnějších situací a zážitků.  
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Wells, H. G. (Herbert George)    ZK 6858 

Válka světů a jiné příběhy z neskutečna  
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- anglické 

povídky  

Výběr z vědecko-fantastického díla obsahuje krátké povídky a 

novelu o ničivé invazi Marťanů na Zemi.  

 

Kopecká, Martina Viktorie    ZK 6882 

Deník farářky  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Martina Viktorie Kopecká, 

Tereza Kostková, Marek Polanecký – deníky 

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina 

Viktorie Kopecká o tom ví své. Jak vypadá život moderní farářky 

Církve československé husitské se dozvíte v jejích zápiscích, které 

se odvíjejí v rytmu církevního roku.  

  

Prochas‘ko, Taras     ZK 6888/1-2 

Jetotak  
2 audiodisky (18 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – antologie 

Výběr prózy současného ukrajinského spisovatele obsahuje povídky, 

eseje i román.  

 

Šukšin, Vasilij Makarovič     ZK 6893 

Charaktery a lásky  
1 audiodisk (12 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech – ruské 

povídky 

Ve svých povídkách obrací autor pozornost k drobným a 

nenápadným lidem, v nichž se pravdivě a neotřele odráží život v 

Rusku.  
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Kryzánek, Zdeněk      ZK 6899  

Pověsti z Jindřichova Hradce  
1 audiodisk (1 hod., 32 min.) MP3 -- Obsahuje: Dělení růží -- Kňour -- 

Bílá paní. -- Čte Antonín Kaška – české pověsti. 

Autor pověstí byl jedním z největších českých divadelních herců, 

spisovatel a dramatik. Dělení růží - starožitná pověst o erbovní 

implantaci slavné Růže pětilisté. Příběh o tom, jak Vítek z Prčice 

rozdělil jižní Čechy mezi svých 5 synů.  Kňour - pověst o bohatém 

měšťanovi Hanuši Knauerovi, kterému lidé říkali Kňour, který 

věnoval své jmění na výrobu velkého zvonu a odešel bojovat proti 

husitům. Bílá paní - humorná pověst o Bílé paní, která vzbudila 

pátera Mikuláše Pistoria, aby šel dát poslední pomazání vladaři 

Jáchymu Oldřichovi z Hradce.  Pověst pochází z doby, kdy Kryzánek 

působil na Jindřichohradeckém zámku jako kastelán.  

  

Čapek, Karel       ZK 6909 

Obrázky z domova  
1 audiodisk (3 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- české 

fejetony  

Soubor autorových črt a dojmů z různých oblastí Čech a Slovenska a 

také z procházek Prahou sestavený z Čapkovy pozůstalosti.  

  

Soukupová, Petra      ZK 6920  

Tenkrát o Vánocích  
1 audiodisk (4 hod., 16 min.) MP3 -- Obsahuje: Vánočka / Petra 

Soukupová -- Člověče, nezlob se / Alena Mornštajnová -- Bolesti / 

Petra Dvořáková -- Rovnováha / Alice Nellis -- Šustrův vánoční 

seznam / Anna Bolavá -- Vánoční přání / Marek Epstein -- 

Zapomenuté umění zapomnění / Petr Stančík -- Dopis pro Ježíška / 

Ondřej Neff -- Tenkrát o Vánocích / Irena Hejdová. -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška – české povídky 

Vánoce jsou tradičně nazývány svátky klidu a míru, pro hrdiny devíti 

povídek soudobých českých autorů je to spíše období plné nejistot, 

pochyb a často tíživé samoty.  
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