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Audiokniha Nové povídky Zde ňka Svěráka vychází digitáln ě 
v rozší řené verzi 
Právě dnes přichází do prodeje v digitální podobě i na CD nová audiokniha 
spisovatele a herce Zdeňka Svěráka Nové povídky. Audio nahrávku knižního 
bestselleru připravilo vydavatelství Supraphon a v elektronické podobě 
obsahuje oproti CD 3 povídky navíc. Hned v den premiéry je možné si tuto 
rozšířenou verzi audioknihy pořídit do mobilních telefonů na 
www.audioteka.cz. 

Audioknihu načetl sám autor, k interpretaci jedné z povídek přizval svou hereckou 
partnerku z několika filmů, Danielu Kolářovou. Nahrávka vydaná na dvou CD obsahuje 
šest z devíti povídek z knižní verze. V digitální podobě vychází kompletní zpracování všech 
devíti příběhů. Kromě Audiotéky, kde je možné audioknihy stahovat přímo do mobilních 
telefonů v aplikacích pro iPhone a Android nebo do počítače, je nahrávka dostupná 
v nabídce dalších online služeb jako např. Supraphonline. 

Nové povídky přinesly svému autorovi ocenění za nejprodávanější knihu Český bestseller 
2011 (www.ceskybestseller.cz). Navazují na čtyři roky starou sbírku Povídky, která je od 
podzimu loňského roku také k dispozici jako audiokniha ke stažení. 

 

 

Nové povíd ky - komplet 9 povídek  - Ve zbrusu nových povídkách 
dostanete devět příběhů s tématy nejrůznějšími, ale každé se přímo týká 
obyčejného života. Každá příhoda by se mohla přihodit právě vám. Děj víří 
kolem hlavního antihrdiny, je to obyčejný člověk a žije si svůj všední život, 
když tu náhle jej osud, náhoda nebo vlastní poklesky zavedou na skluzavku 
absurdních dobrodružství a nepochopitelných eskapád. 
 
Více >> 

O Audiotéka.cz 

Audioteka.cz nabízí katalog více než 800 titulů mluveného slova ke stažení do chytrých 
mobilních telefonů a počítačů. V rámci služby si uživatel buduje vlastní sbírku mluveného 
slova, jakousi virtuální Poličku se všemi zakoupenými audioknihami. K této Poličce může 
přistupovat z různých zařízení, nahrávky je možné opakovaně stahovat. Není tak nucen 
k archivaci zakoupeného obsahu na svém lokálním zařízení.  

http://www.audioteka.cz 

kontakt: bretislav.hanzel@audioteka.cz, +420 721 573 679 


