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PŘEPIS FILMU S KOMENTÁŘEM 
  

  

Adéla ještě nevečeřela                    ZK 2207  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 - Přepis filmu s komentářem. -- 

Námět a scénář Jiří Brdečka ; režie Oldřich Lipský. -- Hrají: Rudolf 

Hrušínský (komisař Ledvina), Michal Dočolomanský (Nick Carter), 

Miloš Kopecký (von Kratzmar) a další.  

Adéla ještě nevečeřela je česká filmová komedie natočená v roce 

1977. Děj se odehrává v Praze na počátku 20. století, v době 

rozmanitých technických novinek a rozvoje nových detektivních 

metod. Hlavní hrdina – americký detektiv Nick Carter (Michal  

Dočolomanský) se s pomocí českého komisaře Ledviny (Rudolf 

Hrušínský) snaží vyšetřit záhadné zmizení psa z uzavřeného pokoje. 

Ze zmizení pejska je podezřelá masožravá rostlina – Adéla, kterou 

mohl vypěstovat jedině zločinec zvaný Zahradník (Miloš Kopecký), 

který však má být již nebožtíkem.   

  

Anděl Páně                                       ZK 2208  

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem 

podle námětu  

Boženy Němcové. -- Režie Jiří Strach. -- Hrají: Ivan Trojan (anděl 

Petronel), Klára Issová (Panna Maria), Gabriela Osvaldová 

(archanděl Gabriel) a další.  

Filmová pohádková komedie z roku 2005. Pohádka o putování 

anděla Petronela po pozemském světě a o jeho polepšení.   
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Cesta do pravěku                             ZK 2209  

1 audiodisk (1 hod., 16 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem. 

Český fantastický film režiséra Karla Zemana z roku 1955  

Čtveřice chlapců Petr, Jirka, Toník a Jenda se na pramici vydá proti 

proudu Řeky času na fantastickou výpravu do pravěku Země. Putují 

postupně přes mladší čtvrtohory (vč. doby ledové), dále třetihory, 

druhohory a prvohory až k silurskému moři (kde se setkávají s 

živým trilobitem). Na své objevné plavbě poznávají klima a 

ekosystémy v jednotlivých epochách Země, pravěká zvířata i 

rostlinstvo, a zažijí nejedno dobrodružství.   

  

Smoljak, Ladislav                             ZK 2210  

Jára Cimrman ležící, spící  

1 audiodisk (1 hod., 22 min.) - MP3 -- Námět a scénář Ladislav 

Smoljak, Zdeněk Svěrák ; režie Ladislav Smoljak. -- V hlavní roli 

Zdeněk Svěrák.  

  

Krakonoš a lyžníci                            ZK 2211  

1 audiodisk (1 hod., 12 min.) - MP3 -- Režie Věra Plívová-Šimková. -- 

Hlavní role Karel Heřmánek, Ondřej Havelka - Přepis filmu s 

komentářem.  

Film vypráví o začátcích lyžařského sportování za RakouskaUherska 

v Krkonoších.   

  

Ostře sledované vlaky                      ZK 2212  

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) - MP3  

Film natočený v r. 1966 podle novely Bohumila Hrabala. -- Režie Jiří 

Menzel. -- Hrají: Václav Neckář, Josef Somr a další.  

Milostné nesnáze mladého železničáře a jeho boj proti okupantům 

se odehrává na malé železniční stanici na konci 2. světové války.   
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Císařův pekař                                    ZK 2238  

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

Režie Martin Frič -- Jan Werich v hlavní dvojroli.  

Dvoudílná česká historická komedie režiséra Martina Friče 

natočená v roce 1951.   

  

Poslední propadne peklu                 ZK 2239  

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

Režie Ludvík Ráža. -- V hlavní roli Ivan Vyskočil.  

Český film natočený režisérem Ludvíkem Rážou v roce 1982. Děj 

filmu se odehrává na počátku 17. století a točí se okolo kouzelné 

lahvičky, z níž jedna kapka může splnit každému jedno přání. Ten je 

pak povinen ji prodat dál, ale za polovinu. Na koho vyjde poslední 

kapka, má podle pověsti propadnout peklu.   

  

Čert ví proč                                        ZK 2240  

1 audiodisk (1 hod., 39 min.) - MP3 – z r. 2003 – režie Roman 

Vávra -- pro děti a mládež 

V zemi krále Dobromila se přestala cenit poctivá práce, slušnost, 

čestnost a úcta mezi lidmi. Do krajiny se místo toho postupně 

vkrádá moc pekla a tak ti, ve kterých zůstal ještě zbytek slušnosti, 

raději prchají pryč. Trochu popletená bylinářka Apolena má svůj 

sen, že krajinu zachrání jen neznámy "spasitel", který přijde s oslem 

a vezme si královu dceru Aničku za ženu. Kdo by však věřil bláznivé 

bylinářce, která svými "zázračnými" bylinami vždy natropí víc 

zmatků než užitku?  
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Dědictví, aneb, Kurvahošigutntag              ZK 2241  

1 audiodisk (1 hod., 58 min.) - MP3 – z r. 1992 – režie Věra 

CHytilová 

Hlavním hrdinou filmu je rázovitý vesnický chlapík, žijící sám v 

rozpadající se chalupě. Pracuje jako dřevař a smyslem jeho života je 

popíjení slivovice se svými kumpány. Jeho poklidný život změní 

advokát, který mu oznámí, že zdědil obrovský majetek.   

  

Dobrý voják Švejk. 1. díl                  ZK 2242 

1 audiodisk (1 hod., 45 min.) -- MP3 – z r. 1931 – režie Martin Frič 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.   

  

Dobrý voják Švejk. 2. díl                  ZK 2243  

1 audiodisk (1 hod., 31 min.) - MP3 – z r. 1956 – režie Karel Steklý 

  

Doktor No                                          ZK 2244  

1 audiodisk (1 hod., 45 min.) - MP3  

Přepis filmu s komentářem. Hrdinou špionážního filmu je agent 

britské tajné služby James Bond 007. V tomto příběhu bojuje proti 

zkázonosným intrikám záhadného doktora No.   

  

Knoflíkáři                                           ZK 2245  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 – z r.1997 – režie Petr Zelenka 

Je to film sestávající ze šesti povídek, které většinou černě 

humornou, ironickou, mnohdy i trpce hořkou formou vyprávějí o 

jednom dávném prokletí, lidské nevěře, podivných úchylkách, 

nečekaném zázraku i pokryteckém odpuštění. Mají svou vlastní 

vypointovanou stavbu, specifickou atmosféru i způsob zpracování, a 

přesto jedna druhé předává motivy vzájemně spolu komunikující a 

pozorující tytéž věci z různých úhlů.  
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Kolja                                                   ZK 2246  

1 audiodisk (1 hod., 47 min.) - MP3 – z r. 1996 – Jan Svěrák 

Povídka  o stárnoucím muži, kterému po fiktivním manželství 

zůstal v péči malý ruský chlapec.   

  

Kozí příběh: pověsti staré Prahy      ZK 2247  

1 audiodisk (1 hod., 21 min.) – MP3 – z r. 2008 – režie Jan 

Tománek – pro děti 

Ve starověké Praze se odehrává příběh zamilovaného řezbáře 

Kuby, jeho věrné kamarádky Kozy a neohrožené dívky Mácy.  

 

Lesní chodci                                      ZK 2248 

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) - MP3 – z r.2003 – režie Ivan Vojnár 

Film podle knihy Martina Ryšavého o lidech s toulavou duší.  

  

Limonádový Joe                               ZK 2249  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 – z r.1964 – Oldřich Lipský 

Mistrovská parodie na příběhy z Divokého západu.   

  

Lotrando a Zubejda                          ZK 2250  

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) - MP3 - Z r. 1996 – režie Karel 

Smyczek – dle povídkové předlohy Karla Čapka – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká 

kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí také 

loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro samé 

obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyroste 

pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladého Lotranda do 

kláštera, aby se mu tam dostalo řádného vychování. 
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Mazaný Filip                                      ZK 2251  

1 audiodisk (1 hod., 18 min.) - MP3 – z r.2003 – režie Václav 

Marhoul – komedie 

Po sedmi letech reprízování úspěšného divadelního představení se 

stejnojmenným názvem režisér Václav Marhoul převádí do filmové 

podoby vlastní scénář inspirovaný povídkami amerického 

spisovatele Raymonda Chandlera. Tomáš Hanák v něm představuje 

soukromého detektiva Phila Marlowa, tedy klasického hrdinu, 

romantického kovboje, který bere zákon do svých rukou v drsné 

prérii velkoměst. Je to poctivý a skeptický dříč, který se plahočí za 

svými případy, které řeší po mnoha omylech, často ztýraný, 

zmlácený zločinci, nezřídka i policií.  

  

Musím tě svést                                 ZK 2252  

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 – z r.2002 – režie Andrea 

Sedláčková – komedie 

Hořká komedie o bezcitné hře o city. Martina (Ivana Chýlková) je 

úspěšná politička s neúspěšným manželstvím a manželem (Ivan 

Trojan), který se chce rozvést, což však Martina odmítá ze strachu o 

kariéru. Manžel tedy požádá svého přítele Otu (Jan Kraus), aby 

Martinu svedl a nechal se s ní in flagranti natočit na videokameru. 

Jeho předpoklad, že pak bude moci svou ženu k rozvodu snadno 

přinutit, záhy roztáčí kolotoč lží, intrik, přetvářek a manipulací, 

okořeněných množstvím humorných situací. 

  

Muži v ofsajdu                                   ZK 2253  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 – z r.1931 – režie Svatopluk 

Innemann -- sportovní komedie – dle předlohy Karla Poláčka 

Majitel obchodu s konfekcí, pan Richard Načeradec ze Žižkova, je 

nadšeným fandou S. K. Slavie a přes odpor své ženy chodí každou 
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neděli na fotbal. Krejčí Emanuel Habásko žije osaměle s dospělým 

synem Emanem. Krejčího nekonečně uhání vdova Ouholičková, ale 

otec Habásko statečně odolává. Habáskové neuznávají jiný klub 

kromě S. K. Viktorie. Jednou na utkání Slavie - Viktorie se střetne 

Načeradec s Emanem. Jejich bouřlivou rozpravu ukončí až strážník 

a odsoudí oba k pořádkové pokutě. Eman, který je nezaměstnaný, 

nemá na pokutu peníze. 

  

Pod jezevčí skálou                             ZK 2254  

1 audiodisk (1 hod., 14 min.) – MP3 – z r.1978 – režie Václav Gajer 

– rodinný, dobrodružný 

Dobrodružství pražského kluka v hájence uprostřed krásné 

šumavské přírody. Ten kluk se jmenuje Vašek a rodiče jsou nuceni 

nechat ho nějaký čas u dědy, hajného Straky, který žije sám a 

svého vnuka vůbec nezná, protože se synem se kdysi rozešel ve 

zlém a s jeho rodinou se od té doby nestýkal. Ani nyní se mu vůbec 

nelíbí, že by se měl o vnuka postarat. Však mu také hned první den 

Vašek téměř podpálí chalupu, když se pokouší vařit vejce.  

  

Na pytlácké stezce                           ZK 2255  

1 audiodisk (1 hod., 13 min.) - MP3 – z r.1979 – režie Václav Gajer 

– rodinný, dobrodružný 

Malý Vašek Straka nechce jet s rodiči k moři do Bulharska, a proto 

si vymyslí plán: před odjezdem uteče a sám se tajně vypraví za 

dědečkem, hajným na Šumavě. Z toho je samozřejmě velký 

průšvih, ale nakonec má Vašek vyhráno. Může zůstat u dědy a 

prožívat další zajímavá lesní dobrodružství... Druhá část volné 

trilogie, první část viz "Pod Jezevčí skálou" a třetí část viz "Za 

trnkovým keřem". 
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Nebeští jezdci                                   ZK 2256 

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) - MP3 – z r.1968 – Jindřich Polák – 

drama 

Podzim roku 1942. Posádku bombardéru typu Wellington tvoří 

první pilot a kapitán letadla Čechoslovák Pavel, druhý pilot Angličan 

Frank, navigátor Angličan George, telegrafista Kanaďan Tommy a 

palubní střelci Študent a Prcek, oba Čechoslováci. Noční nálet na 

Düsseldorf skončí úspěšně a jejich letoun se vrací šťastně na 

základnu. Takové štěstí už však neměla posádka dalšího letounu, 

který byl nucen nouzově přistát na moři a je považován za ztracený.  

  

Někdo to rád horké                          ZK 2257  

1 audiodisk (1 hod., 57 min.) - MP3 – z r.1959 – režie Billy Wilder – 

komedie 

Slavná kombinace hudební komedie, parodie na gangsterské filmy 

a bláznivé crazy komedie, se odehrává v roce 1929 a jejími hrdiny 

jsou Joe a Jerry, dva muzikanti, kteří se na útěku před bandou 

gangsterů převléknou za ženy a "ukryjí" se v dívčím orchestru 

Sladké Zuzi odjíždějícím na turné na Floridu. 

  

Nekonečný příběh                            ZK 2258  

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) - MP3 – z r.1984 – režie Wolfgang 

Petersen – fantasy 

Pohádkovou fantazii pro malé i velké diváky natočil režisér 

Wolfgang Petersen v roce 1984, tehdy se značnými finančními 

náklady kolem 27 milionů dolarů. Film vznikal v mnichovských 

ateliérech a podílelo se na něm spoustu trikových specialistů. Jde o 

příběh malého chlapce Bastiena, kterému se v antikvariátě dostane 

do rukou kouzelná knížka.  
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Oběti a vrazi                                      ZK 2259  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) - MP3 – z r.2000 – režie Andrea 

Sedláčková – drama 

Film vypráví originální formou neobyčejně působivý příběh 

nevlastních sourozenců. Sourozenci celý život marně bojují proti 

vzájemné přitažlivosti, ale jejich láska je silnější, než veškeré 

zákazy.  

  

Oliver Twist                                       ZK 2260  

1 audiodisk (2 hod., 15 min.) - MP3 – z r.2005 – režie Roman 

Polanski – drama 

19. století, Londýn. Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní musí žít v 

chudobinci, který řídí odporný pan Bumble. Již tak skromné denní 

příděly chlapců jsou jeho zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však 

rozhodnutý, Oliver uprchne a splyne s davy v ulicích Londýna.  

  

Partie krásného dragouna              ZK 2261  

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) - MP3 – z r.1970 – režie Jiří Sequens st. 

– dle lit. Předlohy Jiřího Marka 

Jednoho večera je ve své vile na předměstí zavražděna bohatá 

soukromnice Františka Zuzánková. Už po krátkém čase začne 

komisař Zdychynec, který spolupracuje na vyšetřování s policejním 

radou Vacátkem, ze zločinu podezřívat snoubence své dcery 

Kamilky, mladého poručíka od dragounů - Rudiho Macháčka. 

  

Pasti, pasti, pastičky                       ZK 2262  

1 audiodisk (1 hod., 57 min.) - MP3 – z r.1998 – režie Věra 

Chytilová – komedie  
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Na počátku je architekt Petr a vadnoucí zájem o sex 

zkorumpovaného poslance a bývalého spolužáka Dohnala. Ten totiž 

s Petrovou asistencí znásilní mladou veterinářku Lenku. Dívka však 

využije své profese, oba muže uspí a profesionálně vykastruje. 

  

Podraz                                               ZK 2263  

1 audiodisk (2 hod., 3 min.) - MP3 – z r.1973 – režie George Roy Hill 

– krimi komedie 

Robert Redford a Paul Newman v legendární filmu o jednom 

geniálním dostihovém podrazu. Film je příběhem o přátelství dvou 

roztomilých podvodníků. Johny, malý šikovný podvodník a jeho 

kumpán Luther omylem okradou poslíčka, který pracuje pro 

jednoho z největších a nejuznávanějších gangsterů - Lonnegana. 

  

Postřižiny                                          ZK 2264 

1 audiodisk (1 hod., 20 min.) – MP3 – z r.1980 – režie Jiří Menzel – 

poetická komedie 

Půvabné vyprávění o nespoutané mladé ženě správce pivovaru ve 

středočeském městečku na počátku 20. Let 20. Století.   

  

Pravdivé lži                                        ZK 2265  

1 audiodisk (2 hod., 15 min.) - MP3 – z r.1994 – režie James 

Cameron – akční 

Zvláštní agent Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) vede dvojí 

život. Plynule mluví šesti jazyky, je dobře vycvičen pro kontrašpionáž 

a pracuje jako mezinárodní špión pro vládní organizaci nejvyššího 

utajení, ale jeho žena Helen (Jamie Lee Curtis) už patnáct let věří 

tomu, že má za muže obyčejného nudného obchodníka s počítači. 

 



11  

  

Princ a Večernice                              ZK 2266  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 – z r.1978 – režie Václav 

Vorlíček 

Pohádka, kde hlavním hrdinou je princ Velen, kterému se do cesty 

ke štěstí staví řada překážek.   

  

Princové jsou na draka                   ZK 2272  

1 audiodisk (56 min.) - MP3 – z r.1980 – režie Jiří 

Adamec 

Vtipný příběh o lásce a moudrosti, z kterého vyplývá, že nad drakem 

mohou zvítězit nejen princové. 

  

Řidič slečny Daisy                            ZK 2273  

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) – MP3 – z r.1989 – režie Bruce 

Beresford 

Pro Daisy, bohatou a tvrdohlavou americkou židovku, která je už 

příliš stará na to, aby mohla řídit auto, najímá syn v padesátých 

letech 20. století, kdy se v ulicích i politice opět řeší rasové spory, 

černošského šoféra. Do rodiny přichází Hoke a musí si před Daisy, 

která předstírá, že ho nepotřebuje, svou pozici obhájit.  

  

Sladký život                                      ZK 2274  

1 audiodisk (2 hod., 46 min.) - MP3 – z r.1960 – režie Federico 

Fellini 

Italský film Sladký život režiséra Federica Felliniho je jedním z 

nejvýznamnějších děl světové filmové produkce posledních let. Není 

sevřeným filmovým dramatem, ale v podstatě řadou volně 

spojených příběhů a epizod, s nezvyklou otevřeností popisujících 

mravní rozklad vyšších společenských kruhů kapitalistické Itálie. 
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Slavnosti sněženek                          ZK 2275  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 – z r.1983 – režie Jiří Menzel -- 

komedie 

Nezapomenutelný spor dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným 

kancem. Povídka je vlastně portrétní miniaturou sousedů, s nimiž 

Bohumil Hrabal žil uprostřed chatové oblasti v Kersku nedaleko 

Prahy. Většina literárních postav má svůj reálný a živý předobraz. S 

neopakovatelným vypravěčským stylem spisovatele a skvělou 

profesionální technikou režiséra se před vašima očima rozvíjí 

nostalgická, ale především hluboce lidská freska žánrových příběhů 

lidí a lidiček žijících v Polabí. 

  

Smrt krásných srnců                        ZK 2276 

1 audiodisk (1 hod., 31 min.) - MP3 – z r.1986 – režie Karel 

Kachyňa – drama – dle lit. Předlohy Oty Pavla 

Spisovatel Ota Pavel nenapodobitelným způsobem popsal život své 

smíšené židovsko-české rodiny v předválečných a válečných letech. 

Karel Kachyňa se těchto překrásných povídek chopil a ve vlastním 

scénáři ke svému snímku je pospojoval v souvislé dějové pásmo. 

Výsledkem je působivý film, v němž se prolínají události úsměvné i 

vážné.  

 

Soukromá vichřice                           ZK 2277  

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) - MP3 – z r.1967 – režie Hynek Bočan 

-- komedie 

Originální sociologická sonda do společenských i soukromých 

problémů v životě průměrného českého člověka v 60. letech 20. 

století.  
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Svatba jako řemen                          ZK 2278  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 – z r.1967 – režie Jiří Krejčík -- 

komedie 

Jedna z nejúspěšnějších "trezorových" komedií konce 60tých let. 

Příběh z malého města, který se odehraje v rozmezí necelých 24 

hodin. Pod vlivem alkoholu se tři smutní hrdinové dostanou do 

podezření, že znásilnili mladou prodavačku. 

 

Světáci                                              ZK 2279  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) - MP3 -- Námět a scénář Vratislav 

Blažek, film z roku 1969.  

Příběh tří venkovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit alespoň 

jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci.  

  

Tmavomodrý svět                             ZK 2280  

1 audiodisk (1 hod., 53 min.) - MP3 – z r.2001 – režie Jan Svěrák – 

válečné drama 

Příběh českých letců, bojujících za 2. světové války ve Velké Británii.   

  

Utrpení mladého Boháčka               ZK 2281  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 – z r.1969 – režie František 

Filip – komedie 

Vtipná komedie Utrpení mladého Boháčka vypráví o vesnickém 

mládenci, kterého maminka nutí do ženění. Už to zkusila i s 

inzeráty, ale žádná známost se nakonec nevyvedla. Tonda je totiž 

přesvědčen, že "ženský nejsou pro něj a on není na ženský". 

 

 

 



14  

  

Vesničko má středisková                 ZK 2282  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) - MP3 – z r.1985 – režie Jiří Menzel – 

komedie 

Můžete se tu setkat se svérázným a okouzlujícím doktorem 

Skružným, řidičem družstevního náklaďáku Pávkem a jeho 

závozníkem, mentálně zaostalým Otíkem, ke kterému se Pávek 

chová jako k vlastnímu, i když mu Otík ve své prostotě připravuje 

jeden malér za druhým, žárlivým hrubiánem Turkem, jeho ženou 

Janou a jejím milencem, zootechnikem Kašparem, akademickým 

malířem Rybou a řadou dalších svérázných postaviček obývajících 

střediskovou obec Křečovice.  

  

Zapomenuté světlo                         ZK 2283  

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) - MP3 – z r.1996 – režie Vladimír 

Michálek -- drama 

Výpověď či zpověď osamělého člověka, který se zmítá v mučivých 

rozporech mezi svou vírou a realitou okolního světa.   

  

Ženy v pokušení                               ZK 2323  

1 audiodisk (4 hod., 53 min.) - MP3 -- Upravila Mariana Turková -- 

Režie Jiří Vejdělek. -- Hrají Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, 

Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vlastina Svátková 

a další.  

Přepis filmu s komentářem. Komedie. Čtyřicátnice Helena, 

uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, 

že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud 

milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou  

a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá 

dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s 

nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k 
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Helenině zděšení  i matka Vilma, bývalá herečka, která na 

všechny situace aplikuje svéráznou školu života.   

  

Všichni dobří rodáci                          ZK 2332  

1 audiodisk (1 hod., 55 min.) - MP3 -- Námět, scénář, režie Vojtěch 

Jasný. -- Komentář napsal Michal Kuchař. Komentář čte Ladislav 

Lakomý ; vypravěč Martin Růžek ; hrají Vlastimil Brodský, Radoslav 

Brzobohatý, Vladimír Menšík, Waldemar Matuška, Drahomíra 

Hofmanová, Pavel Pavlovský, Věra Galatíková, Helena Růžičková.  

  

Bohouš                                              ZK 2370  

1 audiodisk (25 min.) - MP3 -- Účinkují: Jiří Sovák, Vladimír Menšík, 

Zdena Hadrbolcová, Vladimír Menšík  

Přepis filmu s komentářem. Malá komedie s hlavním hrdinou 

bernardýnem Bohoušem.   

 

Alma                                                  ZK 2375  

1 audiodisk (1 hod., 31 min.) - MP3 -- Komentář napsal Michal 

Kuchař. -- Režie  

Olga Dabrowská. - Komentář čte Miloslav Mejzlík. Hrají: Tereza 

Nvotová, Pavel Řezníček, Alois Švehlík, Dita Kaplanová, Petr 

Halberstadt, Radim Fiala, Nela Boudová a další.   

Film vypráví příběh podnikatele, který poté, co zkrachuje, odchází z 

města za svým otcem na vesnici. Otec je cvičitelem slepeckých psů, 

a právě u něj se setkává se štěnětem Almou. Studentka klavíru 

Marie přichází o zrak, pořizuje si psího pomocníka, a tak se setkává 

s Almou i ona. Pes pak propojí životy obou těchto lidí.   
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Jáchyme, hoď ho do stroje              ZK 2379  

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) - MP3 -- Režie Oldřich Lipský - Hrají: 

Luděk Sobota, Marta Vančurová, Věra Ferbasová, Josef Dvořák, 

Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák a další.  

Komedie. Hlavním hrdinou příběhu je nesmělý mládenec František, 

který uvěří tomu, že bude mít zaručený úspěch v životě, bude-li se 

řídit kondiciogramem, výpočetním strojem sestaveným přehledem 

svých šťastných i kritických dní. A světe div se, ono to funguje!  

  

Maharal: tajemství talismanu                       ZK 2380  

1 audiodisk (1 hod., 43 min.) - MP3 -- Scénář Martin Bezouška - Pro 

děti a mládež.  

Komentáře čte Ilja Kreslík; Hrají: Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár,  

Barbora Seidlová, Matyáš Valenta, Tomáš Materna, Petra  

Šimberová, Adriana Neubauerová, Matěj Hádek, Miroslav Táborský,  

Václav Neužil ml., Josef Somr  

Napínavý a fantastický příběh tří pražských dětí Aleny, Davida, 

Ondry a charismatického hledače pokladů Aarona Cohena nás 

zavede na ta nejtajemnější místa staré Prahy, do rozvalin starého 

vodního hradu a mezi podivuhodné bytosti z dávných časů… Tam 

všude se odehrává napínavé  a dobrodružné pátrání po záhadném 

pokladu, Golemovi a bájném Kameni mudrců.  

  

Marečku, podejte mi pero               ZK 2381  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- Režie Oldřich Lipský. -- 

Komentář napsal, režie Michal Kuchař. -- Komentář čte Barbora 

Valentová ; hrají: Jiří Sovák, Míla Myslíková, Jiří Schmitzer, Václav 

Lohniský, Iva  

Janžurová, Josef Kemr, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, František 

Kovářík, Josef Abrhám, Taťjana Medvecká a další.  
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Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - 

musel by ovšem vystudovat večerní průmyslovku. Pan Kroupa se 

tomu vehementně brání, nakonec však podlehne naléhání členů 

dílenského výboru a na školu se dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav 

navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce sedává v téže lavici. Náhle 

se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch než jeho 

ratolest. Dokáže si rodič napravit reputaci a obstát před profesory i 

spolužáky?  

  

Šíleně smutná princezna                 ZK 2382  

1 audiodisk (1 hod., 23 min.) - MP3 – z r.1968 – režie Bořivoj 

Zeman 

Hrají: Helena Vondráčková, Václav Neckář, Jaroslav Marvan, Bohuš  

Záhorský, Josef Kemr, Darek Vostřel, František Dibarbora, Oldřich 

Dědek, Stella Zázvorková  

Hudební pohádka Šíleně smutná princezna je určena především 

malým - ovšem ne těm nejmenším divákům. Vypráví příběh prince a 

princezny ze sousedních spřátelených zemí, kteří mají uzavřít 

sňatek, o čemž rozhodli jejich moudří otcové se svými rádci. 

Královské děti však o svém osudu chtějí rozhodnout samy.   

  

Harry Potter a Relikvie smrti           ZK 2383  

1 audiodisk (4 hod., 36 min.) - MP3 – z r.2010 – režie David Yates – 

rodinný dobrodružný 

Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, 

Helena Bonham Carter, Alan Rickman  

Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním pokračováním 

dobrodružství Harryho Pottera, rozděleno do dvou celovečerních 

filmů.   
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Labakan                                           ZK 2384  

1 audiodisk (1 hod., 12 min.) -  MP3 -- Autor komentáře, režie 

Michal Kuchař.  

Český barevný film, natočený podle orientální pohádky německého 

pohádkáře Wilhema Hauffa. -- Režie Václav Krška. -- Komentář čte 

Sylva Talpová ; hrají: Eduard Cupák, Karel Fiala, Jana Rybářová, 

Vladimír Leraus, Dana Medřická, Zdeňka Baldová, Otylie Beníšková, 

Eman Fiala, Aleš Košnar a další.  

Pohádka jejím hrdinou je krejčovský tovaryš Labakan, který 

pohrdá prostým životem a prostými lidmi  a touží být pánem. Jeho 

přání se mu nakrátko splní, ne však ve skutečnosti, nýbrž ve snu, 

který ho dokonale vyléčí z jeho nesmyslných tužeb.   

  

Byli jednou dva písaři                      ZK 2385  

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) - MP3 -- Komentář napsal Michal 

Kuchař. -- Knižní předloha Gustave Flaubert. -- Komentář čte Erik 

Pardus ; hrají: Jiří Sovák, Miroslav Horníček, Jan Libíček, Jaroslav 

Moučka, Věra Tichánková, Libuše Havelková, Soběslav Sejk, Josef 

Dvořák, Otakar Brousek st., Klára Jerneková a další.  

Francie, 19. století: Na lavičce v parku se jednoho odpoledne setkají 

dva postarší pánové, Bouvard (Jiří Sovák) a Pécuchet (Miroslav 

Horníček). Zapovídají se a zjistí, že jsou oba dva písaři a mají necelý 

měsíc do penze. Kromě toho je pojí společné zájmy o vědu, 

literaturu a umění. Když pak Bouvardovi zemře kmotr a odkáže mu 

velkorysou částku, Bouvard si vzpomene na svého přítele, zakoupí 

statek na venkově a oba tam odjedou oddávat se vědám. Jejich 

diletantské pokusy pěstovat melouny, konzervovat jídlo nebo rozbít 

atom končí obvykle naprostou katastrofou.   
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Poklad na Stříbrném jezeře            ZK 2386  

1 audiodisk (1 hod., 46 min.) - MP3 - Knižní předloha Karel May.  

Komentář čte Sylva Talpová; Hrají: Lex Barker - Vladimír Ráž (Old 

Shatterhand), Pierre Brice - Stanislav Fišer (Vinnetou)  

Kdesi vysoko v horách je ukryto pohádkové bohatství - zlatý poklad, 

který po staletí střeží  

Tonkawové před chamtivými bělochy. A jak už to tak bývá, vždy se 

najde někdo, kdo lační po bohatství a nezastaví se před ničím. 

Takový je i Cornel a jeho banda trampů. Na scéně se ale včas objeví 

Vinnetou, Old Shatterhand a početná skupinka jejich přátel, takže je 

každému jasné, že na cestě za pokladem čeká všechny pořádná 

porce dobrodružství a romantiky.  

  

Na samotě u lesa                             ZK 2482  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- Scénář Ladislav Smoljak, 

Zdeněk Svěrák. -- Upravila Mariana Turková. -- Režie Jiří Menzel. -- 

Hrají: Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Josef Kemr, Daniela 

Kolářová a další.  

Komedie. Film vypráví o obyčejné pražské rodince Lavičkových a její 

snaze výhodně získat domek na venkově. Lavičkovi se domluví se 

svérázným starým panem Komárkem (Josef Kemr), že si pronajmou 

místnost v jeho chaloupce a on tam bude bydlet až do jara, kdy se 

odstěhuje za synem na Slovensko a dům jim prodá. Jak ale čas 

plyne, nevypadá to, že by se pan Komárek chystal k odchodu, a 

zatímco Věra Lavičková naléhá na svého muže, aby panu 

Komárkovi připomněl jeho záměr se odstěhovat, Oldřich se k tomu 

nemá a naopak se s dobráckým dědou spřátelí.   

  

Princ a chuďas I., II.                         ZK 2527  

1 audiodisk (2 hod., 17 min.) - MP3  
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Knižní předloha Mark Twain -- Komentář čte Luboš Ondráček  

Hrají: Roman Skamene, Josef Bláha, Ladislav Pešek, Petr Kostka,  

Martin Růžek, Miroslav Macháček, Ota Sklenička, Vladimír Šmeral, 

Marie Rosůlková, Naďa Konvalinková  

Televizní historicko-dobrodružný film "Princ a chuďas" byl 

natočen v roce 1971. Příběh, v němž náhoda svede dohromady 

dva chlapce, podobné si jako vejce vejci, a způsobí tak v jejich 

životě zásadní změnu, se odehrává v Anglii.  

  

Starci na chmelu                              ZK 2711  

1 audiodisk (1 hod., 27 min.) - MP3 -- Hudba Jiří Bažant, Jiří 

Malásek, Vlastimil Hála. -- Scénář Vratislav Blažek a Ladislav 

Rychman. - Režie Ladislav Rychman.  

Hrají: Vladimír Pucholt, Ivana Pavlová, Miloš Zavadil, Irena  

Kačírková, Josef Kemr, Libuše Havelková, Vladimír Klos, Vladimír 

Kloubek ; zpívají: Karel Gott, Jana Petrů, Josef Zíma, Jana 

Malknechtová, Karel Štědrý.  

Přepis filmu s komentářem. Nejznámější český filmový muzikál  o 

středoškolské třídě pobývající na chmelové brigádě vypráví o první 

lásce dvou studentů.   

  

Příběh dušičkový                              ZK 2712  

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) - MP3 -- Autor komentáře, režie Michal 

Kuchař.   

Režisér František Filip ; scénář Jiří Procházka.  

Komentář čte Ilja Kreslík. Hrají: v hlavní roli Jan Pivec, Dana  

Medřická, Jaroslav Marvan, Libuše Havelková, Josef Kemr a další.  

Dramatizace staropražské povídky spisovatele Ignáta Herrmanna.   
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Poklad na Sovím hrádku                 ZK 2713  

1 audiodisk (1 hod., 8 min.) - MP3 -- Scénář K. Kuršová ; režie Z. 

Zelenka.  

Hrají: J. Bohdalová, S. Stašová, L. Ondřej, M. Prachařová, J. Prachař, 

B. Dipoldová a další.  

Pohádka, v níž nechybí tajuplná sova, kouzelní skřítci a především 

zvídavé děti.   

  

Krkonošské pohádky 2                    ZK 2714  

1 audiodisk (1 hod., 41 min.) - MP3 -- Režie Věra Jordánová - Pro 

děti.  

Hrají: František Peterka (Krakonoš), Ilja Prachař (Trautenberk),  

Hana Maciuchová (Anče), Jaroslav Satoranský (Kuba), Zdeněk 

Řehoř (myslivec), Jana Prachařová a Jaroslav Vidlář (loutkoherci), 

Bohuš Záhorský (vypravěč).  

Český večerníčkový televizní hraný seriál pohádek o Krakonošovi  a 

jeho zlomyslném sousedovi sedláku Trautenberkovi.   

  

                                                          ZK 2715  

Jak utopit doktora Mráčka, aneb, Konec vodníků v Čechách  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 -- Natočeno podle knihy Petra 

Markova. -- Komentář napsal, režie Michal Kuchař. -- Režie Václav 

Vorlíček ; scénář Václav Vorlíček, Petr Markov a Miloš Macourek.  

Komentář čte Leona Ondráčková ; hrají: Libuše Šafránková, Jaromír  

Hanzlík, František Filipovský, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík, 

Zdeněk Řehoř, Stella Zázvorková, Eva Trejtnarová-Hudečková, 

Čestmír Řanda st., Míla Myslíková, Vlastimil Hašek, Jiří Hrzán.  

Slavná filmová komedie o zásadovém bytovém referentovi  a 

neslavném osudu posledních českých vodníků.   
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Hrátky s čertem                                ZK 2716  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 -- Podle divadelní hry Jana Drdy 

-- Režie Josef Mach ; scénář Josef Mach a Jan Drda - Pro děti a 

mládež.  

Hrají: Josef Bek (Martin Kabát), Eva Klepáčová (Káča), Alena  

Vránová (princezna Dišperanda), František Smolík (Školastykus),  

Jaroslav Vojta (Sarka Farka), Bohumil Záhorský (král), Stanislav  

Neumann (Omnimor), František Filipovský (Karborund), Josef  

Vinklář (Lucius), Ladislav Pešek (Belzebub), Vladimír Ráž  

(Solfernus), Rudolf Deyl (Belial), Antonín Šůra (Teofil), Josef Mixa 

(Hubert).  

Pohádková komedie. Příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, 

který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla 

plného rohatých čertů.   

  

Hledá se Nemo                                 ZK 2717  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 -- Americký počítačem 

animovaný film z roku 2003 -- Režie Andrew Stanton, Lee Unkrich ; 

scénář Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds - Pro děti.  

Hrají: Albert Brooks (Marlin), Ellen DeGeneres (Dory), Alexander 

Gould (Nemo) a další.  

Přepis filmu s komentářem. Vypráví příběh přespříliš ochranářského 

rybího otce Marlina, který s další rybkou jménem Dory hledá svého 

syna Nema. Na cestě se Marlin pomalu učí riskovat a uvědomuje si, 

že jeho syn je schopen se v některých věcech postarat sám o sebe. 

Hledá se Nemo je tedy ve skutečnosti o snaze kteréhokoliv dítěte 

osamostatnit se.   



23  

  

Černý Petr                                         ZK 2718 

1 audiodisk (1 hod., 25 min.) - MP3 -- Komentář napsal, režie Michal 

Kuchař. -- Scénář, námět Jaroslav Papoušek, Miloš Forman ; režie 

Miloš Forman.  

Komentář čte: Jan Kolařík. Hrají: Vladimír Pucholt (zednický učeň 

Čenda Semerád), Ladislav Jakim (učeň Petr Vaněk), Pavla 

Martínková (Aša Vrbová), Jan Vostrčil (Petrův otec) a další.   

Pronikavá psychologická  a sociologická generační studie skládá 

mozaiku drobných, zdánlivě bezvýznamných událostí v životě 

šestnáctiletého učně.   

  

Balada pro banditu                          ZK 2719  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 -- Hudba Vlastimil Hála, Miloš 

Štědroň. -- Autor komentáře, režie Michal Kuchař. -- Režie Vladimír 

Sís.  

Komentář čte Miloslav Mejzlík. Hrají: Miroslav Donutil, Petr Maláč,  

Iva Bittová, Blanka Rudová, František Derfler, Franta Kocourek, 

Bolek Polívka, Jiří Pecha, Pavel Zatloukal, Evelyna Steimarová, 

Pavel Nový, Gustav Opočenský a další.  

Filmová verze muzikálového zpracování osudů Nikoly Šuhaje 

loupežníka podle románu Ivana Olbrachta.  

  

Dům U Zlatého úsvitu                      ZK 3534  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 -- Režie Pavel Jandourek ; 

scénář Václav Holanec. -- Hlavní představitelé dětských rolí Petra 

Šimberová (Adélka) a Štěpán Krtička (Ondra) – Pro děti  

Úsměvný pohádkový příběh o tom, jak vám návštěva jednoho 

kouzelníka může obrátit život naruby a o tom, jak sirotek Ondra 

možná ke štěstí přišel.   
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Hlídač č. 47                                      ZK 3535  

1 audiodisk (1 hod., 48 min.) - MP3 -- Režie Filip Renč ; scénář 

Eduard Verner, Zdeněk Zelenka. -- V hlavní roli Karel Roden (Josef 

Douša, železniční hlídač) - Scénář vznikl na motivy románu Josefa 

Kopty.  

Drama o lásce, vášni, smrti a trestu.   

  

Hostinec U kamenného stolu         ZK 3536  

1 audiodisk (1 hod., 36 min.) - MP3 -- Režie Josef Gruss. -- Hrají 

Rudolf Hrušínský- Na motivy humoristického románu Karla Poláčka  

Úsměvné příhody hostů idylického lázeňského městečka Džbery.   

   

Hotel Modrá hvězda                        ZK 3537  

1 audiodisk (1 hod., 30 min.) - MP3 -- Režie Martin Frič ; scénář 

Václav Wasserman. -- Hrají: Nataša Gollová (Zuzana), Adina 

Mandlová (snoubenka Milada), Oldřich Nový (průmyslník Vladimír 

Rychta).  

Český protektorátní komediální film z r. 1941.   

  

Kouzla králů                                     ZK 3538  

1 audiodisk (1 hod., 34 min.) - MP3 -- Režie a scénář Zdeněk 

Zelenka– Pro starší děti -- Hrají: Libuše Šafránková (královna 

Kristýnka), Josef Abrhám (král Dobromil), Petra Tenorová (princezna 

Mariana) a další.  

Pohádka o dvou královstvích, nebezpečných nástrahách a velké 

lásce odvážného Tadeáše a princezny Mariany.   

 

Král sokolů                                       ZK 3539  

1 audiodisk (1 hod., 37min.) - MP3 -- Film natočený podle novely 

Sokoliar Tomáš  
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Jozefa Cígera Hronského -- Režie Václav Vorlíček ; scénář Ondrej 

Šulaj. -- Hrají: Braňo Holiček (sokolník Tomáš), Juraj Kukura (hradní 

pán Balador), Klára Jandová (Formína) a další.  

Koprodukční (česko-slovensko-polsko-maďarsko-německo-

francouzský) film. Romantický a zároveň dobrodružný příběh 

mladého sokolníka z 15. století.   

  

Černé rukavice                                 ZK 3540  

1 audiodisk (42 min.) - MP3 -- Režie a scénář Jiří Sequens- -- Epizoda 

z třináctidílného seriálu kriminálních případů ze třicátých let 20. 

století podle povídek Jiřího Marka -- Hrají: Jaroslav  

Marvan (policejní rada Karel Vacátko), Josef Bláha (inspektor Josef 

Brůžek), Josef Vinklář (inspektor Josef Bouše), František Filipovský 

(detektiv Mrázek) a další.  

  

Kaprova smrt                                    ZK 3542  

1 audiodisk (57 min.) - MP3 – Režie a scénář Jiří Sequens- Epizoda 

z třináctidílného seriálu kriminálních případů ze třicátých let 20. 

století podle povídek Jiřího Marka -- Hrají: Jaroslav  

Marvan (policejní rada Karel Vacátko), Josef Bláha (inspektor Josef 

Brůžek), Josef Vinklář (inspektor Josef Bouše), František Filipovský 

(detektiv Mrázek) a další.  

Slavná detektivní parta pana rady Vacátka z pražské "čtyřky" bojuje 

s podsvětím.   

  

Městečko na dlani                           ZK 3545  

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) - MP3  -- Režie Václav Binovec ; scénář 

Josef Mach, Karel Steklý. -- Hrají: František Smolík, Gustav Hilmar, 

Marie Blažková, Ladislav Boháč, Marie Glázrová a další - Film 

natočen podle románové prvotiny Jana Drdy  
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Úsměvné i tragické osudy obyvatel malého městečka na konci 19. 

století.   

  

Nejkrásnější hádanka                     ZK 3546  

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) - MP3 - Režie a scénář Zdeněk Troška 

-- Hrají: Jan Dolanský (Matěj), Taťána Krchovová (Majdalenka), Jan 

Potměšil (král), Veronika Kubařová (princezna) a další.  

Česká filmová pohádka o tom, jak hádanky pomohly ke štěstí nejen 

princezně a Matějovi. Pohádka spojuje a propojuje příběhy dvou 

Drdových pohádek, O princezně, která hádala, až prohádala a O 

Matějovi a Majdalence, které pocházejí z knihy České pohádky. 

  

Pekelná maturita                             ZK 3547  

1 audiodisk (1 hod., 4 min.) - MP3 -- Režie Roman Meluzín; scénář 

Václava  

Ledvinková. -- Hrají: Bořivoj Navrátil (řídící čert), Bohumil Klepl  

(třídní čert), Vilma Cibulková (slečna Kordélie), Jiří Štěpnička 

(mlynář), Martin Preiss (Vincek, pekařský tovaryš), Roman Vojtek 

(čert Zachariáš) a další.  

Pohádka o tom, že studovat v čertí škole není žádná legrace.   

  

Škola princů                                     ZK 3551 

1 audiodisk (1 hod., 12 min.) - MP3  -- Režie Roman Vávra ; scénář a 

námět Miroslav Adamec. -- Hrají: Jiří Lábus (král Vilém), Sarah 

Hlaváčová (princezna Lenka), Matouš Ruml (princ Petr) a další.  

Romantická pohádka o jednom příliš slušném princi, o princezně, 

která se nechtěla učit a hlavně o škole, díky které našli oba své 

štěstí.   
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Škola základ života                          ZK 3552  

1 audiodisk (1 hod., 31 min.) - MP3 -- Režie Martin Frič ; scénář 

Václav  

Wasserman. -- Hrají: Theodor Pištěk (ředitel gymnázia), František 

Smolík (prof. Gábrlík, přírodopis), Jaroslav Marvan (prof. Kolísko, 

čeština), František Kreuzmann (prof. Lejsal, němčina, latina, třídní 

VII. třídy) a další.  

Česká filmová komedie.   

  

Šťastný smolař                                ZK 3553  

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) – MP3 -- Režie Jiří Strach ; scénář 

Marek Epstein. -- Hrají: Filip Cíl (Filip), Martina Zábranská (Hanička), 

Ivan Trojan (Kdokoliv), Jiřina Bohdalová (Karlosova matka), JIří 

Dvořák (Karlos) a další -- Podle námětu Mateje Mináče   

Komediální pohádka vypráví příběh o souboji s věčnou smůlou a 

hledáním životního štěstí.   

 

V erbu lvice                                       ZK 3554  

1 audiodisk (1 hod., 33 min.) - MP3 - Režie a scénář Ludvík Ráža -- 

Hrají: Milena Steinmasslová (Zdislava), Boris Rösner (Havel), 

Radoslav Brzobohatý (Miruš) a další - Český historický snímek 

natočený podle stejnojmenného románu Aleny Vrbové.  

Příběh Zdislavy z Lemberka, ženy, která vstoupila do legend.   

 

Zločin na Zlenicích hradě l. p. 1318               ZK 3555  

1 audiodisk (1 hod., 20 min.) - MP3 -- Režie Věra Jordánová -- Hrají: 

Jaromír Hanzlík (Jan ze Zlenic) a Petr Kostka (Petr Ptáček z Ledců) 

a další.   

Detektivní příběh z doby panování Jana Lucemburského. Natočeno 

podle historické detektivního románu Radovana Šimáčka.  
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V jeho očích                                       ZK 4253  

1 audiodisk (1 hod., 33 min.) - MP3  

Brazilské romantické drama z roku 2014 vypráví o sedmnáctiletém 

chlapci Leonardovi, od narození nevidomém, do jehož 

kamarádského vztahu s Giovanou vstoupí nový spolužák Gabriel, do 

něhož se oba zamilují.  

  

Šifra mistra Leonarda                      ZK 4254  

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

Režie filmu z roku 2006 Ron Howard podle předlohy 

stejnojmenného bestselleru Dana Browna z roku 2003.   

Románový thriller o dobrodružné cestě za tajemstvím svatého grálu.   

  

Muži, kteří nenávidí ženy                 ZK 4257  

1 audiodisk (2 hod., 21 min.) - MP3   

Detektivní román, jehož zápletku tvoří již 40 let starý kriminální 

případ. Podle knihy Stiega Larssona Milénium 1. - Režie Niels Arden 

Oplev. 

  

Jan Hus                                              ZK 4258  

1 audiodisk (1 hod., 56 min.) - MP3  

Jan Hus vznikl jako první část Husitské trilogie Aloise Jiráska.  

Režie, scénář Otakar Vávra. -- Hrají: Zdeněk Štěpánek (Jan Hus), 

Karel Höger (Václav IV.), Jan Pivec (Zikmund) a další.  

1412 - 1415: Mistr Jan Hus ve svých kázáních v Betlémské kapli 

pranýřuje zlořád v církevní organizaci. Je postižen papežskou 

klatbou a vyzván, aby na Kostnickém koncilu obhájil své učení. 

Krále Zikmunda však nepřesvědčil a 6.7. 1415 byl jako kacíř 

upálen.  
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Mrazík                                                ZK 4259  

1 audiodisk (1 hod., 19 min.) - MP3 - z r. 1964.  

Režie Aleksander Arturovič Rou -- Hrají: Alexandr Chvylja - Otomar 

Korbelář (Mrazík), Natalja Sedych - Eva Klepáčová (Nastěnka), 

Izotov, Èduard Konstantinovič - Josef Zíma (Ivánek).  

Legendární ruská pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale 

samolibém Ivanovi a lásce, která si poradí se zlou macechou stejně 

jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky.  

  

Prstýnek                                            ZK 4260  

1 audiodisk (1 hod., 32 min.) - MP3 -- z r. 1945.  

Režie Martin Frič. -- Hrají: Otomar Korbelář (Jan Sochor), Vlasta 

Fabiánová (kněžna), Zdeněk Dítě (mladý kníže Robert), Jana 

Dítětová (Baruška Sochorová) a další.  

Česká filmová komedie. Námětem milostné epizody kněžny (Vlasta 

Fabianová) a "muže z lidu" Jana Sochora (Otomar Korbelář) se stala 

povídka Prstýnek Ivana Olbrachta z jeho knihy Devět veselých 

povídek z Rakouska i republiky.  

  

Bylo nás pět                                      ZK 4261 

1 audiodisk (5 hod., 59 min.) – MP3 

Televizní seriál z r. 1994 podle knihy Karla Poláčka -- Obsahuje: 

Pěkné vysvědčení -- Andělíček policajt -- Vypouštění draka -- Pokoj 

lidem dobré vůle -- Cirkus svět -- Cesta do Indie a zpět. - Hrají: 

Dagmar Veškrnová-Havlová (maminka), Oldřich Navrátil (tatínek), 

Adam Novák (Péťa) a další.  

Televizní seriál s prvorepublikovou atmosférou jednoho malého 

městečka s jejími dobrosrdečnými, zábavnými, ale i závistivými, 

pomlouvačnými a mnohdy komickými obyvateli - svět viděný očima 

Péti, žáka čtvrté třídy.   
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Nebožtíci       ZK 6031 

Nebožtíci přejí lásce  
1 audiodisk (2 hod., 18 min.) MP3 -- Režie a scénář filmu Billy 

Wilder -- Hrají Jack Lemmon, Juliet Mills a další – komedie (filmy) 

Romantická komedie s Jackem Lemmonem v roli starostlivého 

syna, který odjíždí pro tělo svého otce, který zahynul v Evropě.  

  

Bratříčku     ZK 6191 

Bratříčku, kde jsi?  
1 audiodisk (1 hod., 43 min.) MP3 -- Přepis filmu s komentářem  

Americký kriminální film z roku 2001. Režie Joel Coen, scénář 

Ethan Coen. Film je založen na příběhu pocházejícím ze 

starořeckého eposu Odysseia řeckého básníka Homéra. Je v něm 

vyprávěn příběh tří trestanců (Everett, Pete a Delmar), kteří se po 

útěku z vězení ubírají k místu, kde jeden z nich (Everett, hraje 

George Clooney) zakopal před uvězněním poklad. Ve filmu se v 

přeneseném významu objevuje mnoho postav inspirovaných 

starověkou básní, ovšem už nikoliv v mýtických dobách 

Starověkého Řecka, nýbrž na americkém jihozápadě ve státě 

Mississippi v dobách hospodářské krize 30. let.  

  

 

  


