Duben 2021

Svěrák, Zdeněk
Nové povídky

ZK 6051

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.

Svěrák, Zdeněk
Radovanovy radovánky

ZK 6052

1 audiodisk (2 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Pavlína Rychlá -zvukové záznamy pro děti a mládež
Ztřeštěné příběhy kluka Radovana a výrostka Huga.

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.

Svoboda, J. Z.
Silvie : dívčí příběh

ZK 6054

1 audiodisk (4 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Radka Malá -zvukové záznamy pro děti a mládež
Román o citových zmatcích patnáctileté dívky, kde v
krizové situaci pomáhá dívce důvěrná zpověď matky.

Faulerová, Lucie
Smrtholka

ZK 6055

1 audiodisk (6 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -psychologické romány
Psychologický román výrazné české autorky, jehož hrdinka
se vyrovnává s několika tragickými rodinnými událostmi,
které se mohou zdát nepochopitelné, a snaží se najít jejich
příčinu. Cestu vpřed však nelze zvládnout bez ohlédnutí.

Ringland, Holly
Ztracené květiny Alice Hartové

ZK 6056/1-2

2 audiodisky (14 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová - romány pro ženy
Hluboce dojemný příběh mladé dívky, která se musí
vyrovnávat s nebezpečně tenkou hranicí mezi péčí a
ovládáním, útočištěm a vězením v soužití s tyranským
otcem.

Ryan, Jennifer (Jennifer L.)
Sbor chilburských dam

ZK 6057/1-2

2 audiodisky (13 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová
-- fiktivní deníky
Půvabný příběh britské autorky, která čerpá ze vzpomínek
své babičky, vypráví o tom, jak se ženy na anglickém
venkově vyrovnaly s válečnými útrapami.

Scharer, Whitney
Prchavý čas světla

ZK 6058/1-2

2 audiodisky (14 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -biografické romány
Podmanivý životní příběh Lee Millerové nás zavede nejen
mezi slavné umělce předválečné Paříže, ale zachycuje Lee
i jako uznávanou válečnou fotoreportérku, která proslula
svými fotografiemi z koncentračních táborů.

Svobodová-Alšová, Maryna
U nás doma

ZK 6059

1 audiodisk (4 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková - biografie
Dcera významného českého malíře Mikoláše Alše
vzpomíná v této knížce na své dětství a hlavně na svého
otce, jehož tu představuje nejen jako umělce, ale
především jako vynikajícího člověka.

Szczygieł, Mariusz
Gottland

ZK 6060

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
Babičky

ZK 6061

1 audiodisk (4 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Kamil Švejda -české romány
Vyprávění o dětství a mládí v komunistickém
Československu a o odlišné roli dvou babiček.

Šabach, Petr
ZK 6062
Čtyři muži na vodě, aneb, Opilé banány se vracejí
1 audiodisk (4 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Kamil Švejda -české romány
Vyprávění o pánské jízdě uskutečněné na vodě a to s
hojnými pijáckými zážitky.

Šabach, Petr
Hovno hoří

ZK 6063

1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Obsahuje: Sázka -Bellevue -- 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
Občanský průkaz

ZK 6064

1 audiodisk (4 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Achab
Haidler – české romány
Příběh party kluků, začínající na konci 60. let 20. století,
kdy mladíci dostanou občanky a od té chvíle jsou
nepřetržitě v oku policie. Tento stav vrcholí v 80. letech 20.
století, kdy je hlavní hrdina vyslýchán tajnou policií za to,
že jeho povídka byla čtena na Svobodné Evropě.

Šabach, Petr
Opilé banány

ZK 6065

1 audiodisk (4 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Kamil Švejda -české romány
Kniha o zážitcích mladého muže ve víru puberty a
paradoxů normalizačních sedmdesátých let 20. století v
Praze.

Šabach, Petr
S jedním uchem naveselo

ZK 6066

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.

Šebánek, Jiří
ZK 6067
Jazzman Cimrman : hudebně zdravotní seminář
1 audiodisk (42 min.) MP3 -- Účinkují Jiří Šebánek, Karel
Velebný, Václav Kotek. – divadelní představení
Veřejná nahrávka Salonu Cimrman 28. dubna 1985 v
Malostranské besedě v Praze. Typické spojení jazzu v
podání skvělého S+H kvartetu Karla Velebného a
mluveného slova.

Šebánek, Jiří
ZK 6068
Byli jsme a buben : o hudebním a jiném díle Járy
Cimrmana
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla –
české prózy
Kniha určená příznivcům nikdy nedoceněného velikána
Járy Cimrmana se zaměřuje na jeho přínos nejen v oblasti
hudební.

Šeborová, Lenka
Sloní noha

ZK 6069

1 audiodisk (2 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana
Rychetníková – české povídky
Povídková kniha začínající české autorky.

Šiklová, Jiřina
Deník staré paní

ZK 6070

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
Dopisy vnučce

ZK 6071

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 dokonale srozumitelnou formou dialogu
mezi generacemi.

Šiklová, Jiřina
Bez ohlávky : (rozhovory)

ZK 6072

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
Obnovení pořádku

ZK 6073

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.

Šimek, Miloslav
Moderní Vánoce

ZK 6074

1 audiodisk (24 min.) MP3 -- Účinkují Miloslav Šimek, Jiří
Grossmann a další – rozhlasové pořady
Vánoční, lehce nostalgická, ale také příznačně vtipná
vzpomínka na jedno z mála rozhlasových vystoupení Jiřího
Grossmanna, Miloslava Šimka a jejich kolegů a přátel z
divadla Semafor.

Burnett, Frances Hodgson
Malý lord

ZK 6075

1 audiodisk (4 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková - zvukové záznamy pro děti a mládež
Příběh malého amerického chlapce, který po smrti otce
odjíždí do Anglie na zámek svého aristokratického
dědečka, který z něj hodlá vychovat svého následníka.

Mehler, Ha. A.
ZK 6076
Umění vládnout : tajemství úspěchu moudrých
státníků
1 audiodisk (14 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -studie Přehled nejlépe fungujících politických systémů v
dějinách lidstva.

Čechová, Miřenka
Baletky

ZK 6077

1 audiodisk (5 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -české romány
Román režisérky a tanečnice vychází z vlastních
zkušeností, je sebeironickým, syrovým a nelítostným
obrazem studií na taneční konzervatoři a pražského života
v divokých 90. letech.

Ahrnstedt, Simona
Žár a led

ZK 6078/1-2

2 audiodisky (22 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová
-- romány pro ženy
Svižně napsaný napínavý příběh s nečekanými zápletkami
a s nádechem erotiky uzavírá volnou románovou trilogii
"Nepřátelé a milenci".

Šimková, Dagmar
Byly jsme tam taky

ZK 6079

1 audiodisk (6 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -autobiografické vzpomínky
Autobiografické vzpomínky na léta věznění, ke kterému
byla autorka odsouzena v roce 1952.

Škutina, Vladimír
ZK 6080
Český šlechtic František Schwarzenberg
1 audiodisk (12 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel –
biografie
Portrét příslušníka jednoho z nejproslulejších českých
šlechtických rodů ve 20. století.

Zinnerová, Markéta
Čarovné prstýnky

ZK 6081

1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Gabriela Vránová - zvukové záznamy pro děti a mládež
Pohádkové vyprávění o víle a prstýnkáři Kubovi, kteří se
spolu toulali světem a přinášeli lidem radost a štěstí.

Zinnerová, Markéta
Drak Mrak

ZK 6082

1 audiodisk (2 hod., 30 min.) MP3 -- Čtou Vlastimil
Brodský, Lída Nopová – zvukové záznamy pro děti a
mládež
Veselá pohádka o poněkud atypickém dráčkovi pobaví
především mladší školáky.

Zinnerová, Markéta
Režná nitka

ZK 6083

1 audiodisk (47 min.) MP3 -- Účinkují Ladislav Mrkvička,
Zlata Adamovská, Vlastimil Brodský. – zvukové záznamy
pro děti a mládež
Pohádkové vyprávění o rozmarné princezně Radce a
krejčím Ondrovi.

Suma
Suma sumárum

ZK 6084/1-5

5 audiodisků (50 hod., 53 min.) MP3 -- Obsahuje: CD1.
Osvobozené divadlo 1928-1938 -- Osvobozené divadlo za
války aneb co vzkazovali V+W přes oceán domů -Voskovec plus minus Werich -- Pěst na oko -- Divotvorný
hrnec -- Jan Werich a Miroslav Horníček - předscény -Jaroslav Hašek: Ze světa zvířat -- Anekdoty a vůbec (1.

část) -- CD2. Fimfárum -- Deoduši -- O žlutém mužátku -Italské prázdniny -- CD3. Forbíny vzpomínek I a II -Gramotingltangl -- CD4. Táto, povídej! -- Voskovec a Werich
- Vídeň 1971 -- CD5. Co tomu říkáte, pane Werich? -Poslední forbína 1974 -- Lucerna 1977 -- Anekdoty a vůbec
(2. část) -- Hovory H -- Jan Werich neznámý -- Jan Werich Delikatesy -- Jan Werich - poklady z archivu -- Rarity. -Účinkují Jan Werich, Jiří Voskovec, František Filipovský a
další – autobiografické vzpomínky.
Vše, co můžeme od Jana Wericha slyšet v jednom
padesátihodinovém kompletu s přílohou nikdy nevydaných
zvukových objevů.

Bjørnson, Bjørnstjerne
Selské povídky

ZK 6085/1-2

2 audiodisky (17 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -norské povídky
Reprezentativní výběr nejlepších prací zakladatele
moderní norské literatury.

Dickens, Charles
Oliver Twist

ZK 6086

1 audiodisk (12 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal -anglické romány
Titulní hrdina románu je nalezenec, který od dětství vyrůstá
ve zločinecké bandě. Autor zobrazil život londýnské
spodiny, která se za svou bídu mstí vyšším vrstvám
společnosti.

To nejlepší
To nejlepší z české humoresky

ZK 6087

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) MP3 -- Obsahuje: Dobrý voják
Švejk se učí zacházet se střelnou bavlnou / Jaroslav
Hašek -- Ševcem / Karel Matěj Čapek-Chod -- Fanynka /
Eduard Bass -- Martin Kropáček, leštič podlah / Ignát
Herrmann -- Potíže s literární tvorbou / Jaroslav Hašek -Čte Soběslav Sejk – humoristické povídky
Výběr z humoristiky českých autorů.

Album
ZK 6088
Album pohádek 9 : Supraphon dětem
1 audiodisk (1 hod., 15 min.) MP3 -- Obsahuje: O housátku
Loudálkovi -- Co vykonala kávová lžička -- Spejbl, Hurvínek,
Mánička a niva -- Pohádka o ševci Martinovi -- Hodinář
Pérko -- Princezna z třešňového království -- Čtou Hana
Maciuchová, Josef Beyvl, Miloš Kirschner a další – zvukové
záznamy pro děti a mládež
Pohádky.

Johanna, Martin
Každý ve svém

ZK 6089

1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Účinkují Jan Kříž,
Ondřej Novák, Kateřina Bohatová – rozhlasové hry
Příběh chlapce a dívky, které osud svede dohromady za
nevšedních okolností v srdci prýštící fontány. Po doslova
pohádkovém seznámení však postupně narážejí na
nejednu překážku.

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.

