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Klevisová, Michaela
Sněžný měsíc

ZK 5961

1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Kristýna
Kociánová – detektivní romány
Detektivní román, odehrávající se mezi obyvateli horských
samot v Beskydech.

Dvořáková, Petra
Vrány

ZK 5962

1 audiodisk (5 hod., 7 min.) MP3 -- Čtou Andrea Černá,
Veronika Khek Kubařová – české romány
Komorní příběh o tragickém osudu zvláštní dívky, pro niž
její rodina nedokázala nalézt pochopení. Jedinými spojenci
se jí tak stávají vrány, hnízdnící před okny v parku.

Dumas, Alexandre
Tři mušketýři

ZK 5963/1-2

2 audiodisky (24 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Čech Vladimír -dobrodružné romány
Historický román vypráví o dobrodružstvích a láskách čtyř
nerozlučných přátel v dobách vlády Ludvíka XIII.

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.

Bombeck, Erma
Žena: jak (ne)zvládnout život

ZK 5965

1 audiodisk (10 hod., 19 min.) MP3 -- Obsahuje: Tráva nad
septikem -- Domácí rádce tety Ermy, aneb, Cesta od
pondělka do pátku za pouhých 12 dní. -- Čte Zdeňka Černá
– humoristické povídky
Dvě humoristické novely. První: Tráva nad septikem vypráví o městské rodině, která se rozhodla přestěhovat
na předměstí a koupit si tam domek. Druhá: Domácí rádce
tety Ermy - je portrétem ženy, která se snaží, aby se její
letité manželství proměnilo podle zaručených rad a
příruček v ideální manželství Čtenáře potěší i rozesmějí
dokonalou směsicí vtipu, zajímavých postřehů všedních
dnů a pozoruhodné životní moudrosti.

Arango, Sascha
Pravda a jiné lži

ZK 5966

1 audiodisk (8 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp –
detektivní romány
Henry je úspěšný spisovatel, který vede příjemný život dokud mu jeho milenka nesdělí, že s ním čeká dítě. Dosud
se mu vždy dařilo unikat důsledkům svých činů, ale jednou
zajde příliš daleko.

Stanovský, Vladislav
ZK 5967/1-3
První strom pohádek z celého světa
3 audiodisky (12 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -zvukové záznamy pro děti a mládež
Sbírka pohádek národů a zemí všech světadílů obsahuje
zdařilé převyprávění lidových pohádkových motivů.

Steinbach, Karel
Svědek téměř stoletý

ZK 5968

1 audiodisk (4 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -autobiografické vzpomínky
Vzpomínky českého porodníka, později amerického lékaře
na osobnosti první republiky.

Steinbeck, John
Sladký čtvrtek

ZK 5969

1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel –
americké romány
Novela o životě několika povalečů v malém kalifornském
městečku, kteří zastávají svéráznou životní filozofii.

Steinbeck, John
ZK 5970
Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík –
americké prózy
Kniha postřehů o Americe 60. let tak, jak ji poznal
světoznámý spisovatel na svých toulkách obytným
náklaďákem v doprovodu psa Charleye.

Anderle, Jiří
Zázraky na Hradčanech

ZK 5971

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.

Dickens, Charles
Vánoční koleda

ZK 5972

1 audiodisk (45 min.) MP3 -- Čte Eduard Cupák – zvukové
záznamy pro děti a mládež
Povídka zavádí čtenáře do Anglie 1. poloviny 19. století v
období Vánoc a vyjadřuje autorovu víru v lidskou laskavost
a dobrotu.

Epstein, Marek
Dravec

ZK 5973

1 audiodisk (8 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková –
české romány
Dramaticky vystavěný román o konci rodinného štěstí,
které se zdálo nedoknutelné. Bitá žena, agresivní
psychopat a jejich malé dcera - tři vypravěči, tři různé
pohledy na domácí násilí

Groen, Hendrik
Žít a nechat žít

ZK 5974

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) MP3 -- Čtou Lukáš Hlavica,
Lucie Juřičková – humoristické romány
Humorný román o tom, kterak vyřešit krizi středního věku.
Odpočinkové čtení plné překvapivých zvratů.

Janka, Otto
ZK 5975
Odvedu tě k Siouxům : příběhy z dob, kdy ještě prérie
Západu patřily indiánům
1 audiodisk (8 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra –
dobrodružné romány
Příběh amerického spisovatele, rodáka od Znojma, který
prožil neobyčejné dobrodružství na cestě za Indiány.

Magická
Magická Praha

ZK 5976

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.

Pluhař, Zdeněk
Bronzová spirála

ZK 5977/1-2

2 audiodisky (13 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Richard
Honzovič – biografické romány
Životopisný román o českém vynálezci lodního šroubu
Josefu Resslovi.

Rada, Vlastimil
ZK 5978
Z tajností žižkovského podsvětí : gangsterská
detektivka : třetí díl Bohatýrské trilogie
1 audiodisk (5 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -parodie
Humoristický román je nejen parodií na pokleslý literární
žánr "šestákových" detektivek a dobrodružných příběhů,
ale i satirou na meziválečnou Prahu.

Remarque, Erich Maria
Čas žít, čas umírat

ZK 5979/1-2

2 audiodisky (15 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -německé romány
Proslulý román zachycuje osud mladého německého
vojáka na frontě 2. světové války, během dovolené a po
opětovném návratu do bojových linií.

Sirotková, Soňa
ZK 5980
Markéta Přemyslovna : česká princezna na trůně
dánském
1 audiodisk (10 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Barbora
Kouklíková – historické romány
Pozoruhodný příběh Markéty Přemyslovny začíná před
svatbou s dánským králem Waldemarem II., pokračuje
jejím odchodem do Dánska, kde se stává milovanou
královnou Dagmar.

Slánská, Josefa
Zpráva o mém muži

ZK 5981

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -autobiografické vzpomínky
Otřesná výpověď manželky generálního tajemníka KSČ
Rudolfa Slánského, odsouzeného v roce 1952 k trestu
smrti ve vykonstruovaném monstrprocesu s tzv.
Protistátním spikleneckým centrem.

Votyová, Simona
Chci tě mít ve skříni

ZK 5982

1 audiodisk (9 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Jana Vaculíková -romány pro ženy
Román o soužití dvou lidí, z kterého pomalu vyprchává
okouzlení, touha, respekt. Životní deziluzi řeší nevěrami,
alkoholem a únikem do svých světů. Příběh je psán z
pohledu ženy a muže.

Ahrnstedt, Simona
Oheň a voda

ZK 5983/1-2

2 audiodisky (19 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová
-- švédské romány
Napínavé pokračování románu "Nepřátelé a milenci"
zavede čtenáře do Švédska, New Yorku a afrického Čadu.
Román je plný skandálních odhalení i jiskřivé erotiky.

Beagle, Peter S. (Peter Soyer)
V Kalábrii

ZK 5984

1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -fantasy romány
Křehký, jemný melancholický příběh, ve kterém autor na
scénu vrací magicky čisté stvoření - jednorožce, nositele
čistoty a pravdy.

Lunde, Maja
Sněhová sestřička

ZK 5985

1 audiodisk (5 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Matyáš Valenta -zvukové záznamy pro děti a mládež
Příběh jedenáctiletého Juliána odehrávající se v období
vánočních svátků je plný napětí, tajemství a vánoční
atmosféry.

Mirbeau, Octave
Prchající okurka

ZK 5986

1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Jiří Dědeček –
francouzské povídky
Dvacet krátkých, ironicko-humoristických, absurdních
povídek jednoho z představitelů francouzského
naturalismu 19. století.

Pagnol, Marcel
Dívenka s tmavýma očima

ZK 5987

1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Vladislav Beneš -francouzské povídky
Lyrická povídka z prostředí Marseille na počátku 20. století
líčí milostné okouzlení tří mladých přátel, kteří pravidelně
potkávají mladičkou dívku a všichni spřádají nejrůznější
úvahy o ní a společném příteli, který se do krásky vážně
zamiloval.

Pratchett, Terry
Dobrá znamení

ZK 5988/1-2

2 audiodisky (16 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -fantasy romány
Fantasy příběh, který dramaticky, ale i s úsměvným
ironickým nadhledem líčí, jak zmobilizované síly zla
připravují konec světa.

Váňová, Magda
Herečka

ZK 5989/1-2

2 audiodisky (19 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková - české romány
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné
herečky, která si odmalička přála dostat se z okresního
zapadákova, kde se nic neděje. Neobyčejný příběh ženy, v
jejímž životě byli tři osudoví muži.

Borowitz, Alexandra
Rodina a jiné katastrofy

ZK 5990

1 audiodisk (11 hod.) MP3 -- Čte Dana Pilařová –
humoristické romány
Humoristický román o rodinných poutech a pohromách, ke
kterým dojde, když se jedné chaotické mladé ženě vymkne
její chaos z rukou.

Prévert, Jacques
Pohádky pro nehodné děti

ZK 5991

1 audiodisk (20 min.) MP3 -- Čte Anna Kratochvílová a
Matyáš Řezníček – zvukové záznamy pro děti a mládež
Krátká, smutná i humorná vyprávění se zvířecími hrdiny.

Soukupová, Petra
Žít jako single

ZK 5992

1 audiodisk (3 hod., 47 min.) - MP3 - Petra Soukupová,
Miloš Urban, Emil Hakl, Irena Hejdová, Hana Lasicová,
Marek Epstein, Daniela Fischerová, Markéta Hejkalová,
Tomáš Baldýnský. -- V podání různých účinkujících. – české
povídky
Antologie povídek současných českých autorů o ženách a
mužích, kteří se nikterak neženou do svatby a společného
života, o potomcích ani nemluvě.

Stone, Irving
ZK 5993/1-4
Agónie & extáze : životopisný román o
Michelangelovi
4 audiodisky (45 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -biografické romány
Brilantní životopisný román líčí život velkého renesančního
umělce Michelangela Buonarrotiho v dobovém rámci Itálie
společenských a politických poměrů konce patnáctého a
poloviny šestnáctého století.

Tejkalová, Jiřina
Můj řecký rozvod

ZK 5994

1 audiodisk (6 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -české romány
Román o ženě středního věku nespokojené se svým
životem, je odvyprávěný s humorem i potřebným
nadhledem.

Zídek, Petr
ZK 5995
Lidé roku 1989 : vítězové a poražení sametové
revoluce
1 audiodisk (8 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Barbora
Kouklíková – Kolektiv autorů: Petr Zídek, Jan Adamec,
Matěj Bílý, Josef Halla, Adam Havlík, Michal Macháček,
Jana Machalická, Tomáš Malínek, Michal Pehr, Michal
Sklenář, Prokop Tomek – biografické příběhy
Autorský kolektiv pod vedením Petra Zídka představuje
životní příběhy třiceti aktérů sametové revoluce. Najdeme
tu nejen portréty V. Havla, Františka kardinála Tomáška,
ale také studentské vůdce, představitele komunistického
režimu i známé umělce.

Lazebník
Lazebník sibiřský

ZK 5996

1 audiodisk (2 hod., 51 min.) -- MP3 - film natočil Nikita
Michalkov v roce 1998 v rusko-francouzsko-italsko-české
koprodukci. -- Režie, scénář Nikita Sergejevič Michalkov -Hlavní role hrají Oleg Meňšikov a Julia Ormondová ;
průvodní slovo Jan Kolařík -- Přepis filmu s komentářem
Milostné drama carského důstojníka a mladé Američanky
v Rusku na konci 19. století.

Steinhaus, Markus
ZK 5997
Vítejte v koleginci : od myši pořádkumilovné až po
dračici sekretářskou, objevte fascinující svět
kancelářské říše
1 audiodisk (2 hod., 31 min.) MP3 – čte Lenka Novotná populárně-naučné publikace. Příručka se zabývá
pracovními vztahy na nejrůznějších úřadech a v
administrativě. S humorem a nadsázkou představuje
různé typy pracovníků a jejich charakteristické vlastnosti.

Stejskalová, Anna
Pohádky z kapiček rosy

ZK 5998

1 audiodisk (53 min.) MP3 -- Obsahuje: O nemocné Anince
a o kocourcích Karolovi a Štěpánovi -- O kočičce Micince a
také o nemocné Xenii -- O Hanýskově dupačkovém
pyžamku a o pejsku Princovi a malé Markétce -- O
zvědavé hvězdičce -- O Barborce a porcelánovém psíkovi
Montim. -- Režie Michal Bureš. -- Účinkují Josef Bartoň,
Vlaďka Včelná, Filip Čapka -- Pohádky -- zvukové záznamy
pro děti a mládež

Stejskalová, Anna
Pohádky nejen o princeznách

ZK 5999

1 audiodisk (2 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Hana
Rychetníková -- zvukové záznamy pro děti a mládež

Steklač, Vojtěch
ZK 6000
Mejdan na dálnici ; Žlutý Robert ; Záhada Tiwi-wapu
1 audiodisk (9 hod., 20 min.) MP3 -- Obsahuje: Mejdan na
dálnici -- Žlutý Robert -- Záhada Tiwi-wapu. -- Čte Jiří Škoda
-- zvukové záznamy pro děti a mládež
Dva detektivní příběhy pro kluky a novela pro dívky
obsahuje crazy humor, napětí, ale i vážnější prvky.

Steklač, Vojtěch
Návrat Žlutého Roberta

ZK 6001

1 audiodisk (5 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -zvukové záznamy pro děti a mládež
Vtipná parodie na detektivku pokračuje v napínavé a
bláznivé honičce za protřelým lupičem.

Steklač, Vojtěch
Bohoušek & spol.

ZK 6002

1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -zvukové záznamy pro děti a mládež
Dobrodružný příběh čtyř chlapců z Holešovic, plný
humorných situací.

Steklač, Vojtěch
Čenda & spol.

ZK 6003

1 audiodisk (9 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -zvukové záznamy pro děti a mládež
Série humorných vyprávění o příhodách jedné party
kamarádů.

Steklač, Vojtěch
Mirek & spol.

ZK 6004

1 audiodisk (8 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -zvukové záznamy pro děti a mládež
Série humorných vyprávění o příhodách party čtyř školáků
z pražských Holešovic.

Stendhal
Červený a černý

ZK 6005

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Boris Rösner -historické romány
Hrdinou slavného románu je ctižádostivý mladý muž, který
chce udělat kariéru - nejdříve v černém jako kněz, později
tento oděv změní na červenou uniformu důstojníka. Dílo
zpodobňuje francouzskou společnost po Napoleonově
pádu,kdy na trůn zasedli znovu Bourboni.

Stern, Daniel
Proč zemřela Diana

ZK 6006

1 audiodisk (2 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -biografie
Kniha novináře D.Sterna přináší u nás zatím
nepublikované podrobnosti z posledních hodin života
britské princezny.

Sternberg, Cecilia
ZK 6007/1-2
Cesta : paměti české aristokratky
2 audiodisky (27 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Hana
Makovičková – biografie
Vzpomínková kniha podává obraz života rodiny i mnoha
dalších členů evropské aristokracie a společenské
smetánky.

Stevenson, Robert Louis
Dobrodružství Davida Balfoura

ZK 6008

1 audiodisk (18 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková –
zvukové záznamy pro děti a mládež
Dobrodružný román, odehrávající se v polovině 18. století,
líčí osudy chlapce ze staré skotské rodiny, který svádí
zápas se zlým strýcem.

Stewart, Mary
Dům na ostrově

ZK 6009

1 audiodisk (6 hod.,11 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá –
zvukové záznamy pro děti a mládež
Dívčí novela s detektivní zápletkou. Na malém opuštěném
ostrově Moila v Hebridách hledá mladá vysokoškolská
učitelka anglické literatury v Cambridgi.

Stingl, Miloslav
ZK 6010
Uctívači hvězd : tajemství a zázraky ztracených
indiánských říší
1 audiodisk (9 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec –
populárně-naučné publikace
Autor na podkladě výzkumů vytváří vzrušující příběh o
ztracených indiánských královstvích dávného Peru v
období "uctívačů hvězd".

Stoker, Bram
Dracula

ZK 6011/1-2

2 audiodisky (17 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška - horory
Angličan Jonathan Harker se obchodně vydává do
Transylvánie, kde se na tajuplném hradě setkává s
hrabětem Drákulou - upírem, který se živí lidskou krví.

Strachey, Lytton
Královna Viktorie

ZK 6012

1 audiodisk (10 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana
Makovičková – biografie
Publikace zachycuje stěžejní události anglického života za
čtyřiašedesátileté vlády královny Viktorie. Autor proniká do
složitých příbuzenských vztahů v Británii i v Evropě,
odhaluje vyhraněnost královniny povahy a jejich názorů, a
zároveň podává i barvité portréty favoritů i protivníků.

Stránský, Oldřich
Není spravedlnosti na zemi

ZK 6013

1 audiodisk (8 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec –
autobiografické vzpomínky
Životní osudy O. Stránského, českého občana židovského
původu od první Československé republiky přes holokaust
až po současné diskuse o odškodnění. Uspořádal Teodor
Marjanovič.

Strieber, Whitley
ZK 6014
Den poté : podle stejnojmenného filmu
1 audiodisk (8 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -vědecko-fantastické romány
Román popisuje apokalyptickou situaci lidstva ve chvíli,
kdy během několika dnů nastává na Zemi nová doba
ledová.

Stropnický, Martin
Klídek, nerve!

ZK 6015

1 audiodisk (7 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -písňové texty
Známá osobnost ze světa kultury i politiky se ve své
prvotině v různých formách zamýšlí nad naší postmoderní
současností a jak se jí úspěšně ubránit.

Strugackij, Arkadij Natanovič
Brouk v mraveništi

ZK 6016

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -vědecko-fantastické romány
Sci-fi román odehrávající se na Zemi, v němž hlavní hrdina
pátrá po návštěvníkovi, jenž může být hrozbou pro celé
lidské pokolení.

Strugackij, Arkadij Natanovič
Kulhavý osud

ZK 6017

1 audiodisk (15 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Martin Velda -vědecko-fantastické romány
Sci-fi román konfrontuje osudy spisovatele Sorokina, v
době jeho tvůrčí krize, s příběhem jeho románového
hrdiny.

Strugackij, Arkadij Natanovič ZK 6018/1-2
Les ; Je těžké být Bohem
2 audiodisky (18 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -vědecko-fantastické romány
Dva sci-fi romány, zobrazující vývoj lidské civilizace.

Strugackij, Arkadij Natanovič
Piknik u cesty

ZK 6019

1 audiodisk (7 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel –
vědecko-fantastické romány
Sci-fi román, situovaný do amerického provinčního města,
řeší problémy vzniklé návštěvou kosmických lidí koncem
20. století.

Středa, Jiří
Z Hurvínkova kalendáře

ZK 6020

1 audiodisk (2 hod.) MP3 - Nahrávka k padesátým
narozeninám Miloše Kirschnera -- Obsahuje: Jak na Nový
rok, tak po celý rok -- Černá hodinka -- Maškarní bál -- Apríl
-- Hurvínkova kraslice -- Máj, půjdeme v háj -- Svatojánská
noc -- Hurá na prázdniny -- Cestička do školy -- Posvícení - Štědrý den -- Celoroční bilance Bonus. A rok je pryč. -Účinkují Miloš Kirschner, Martin Klásek, Helena Štáchová a
další -- zvukové záznamy pro děti a mládež

