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Viewegh, Michal       ZK 5921  

Převážně zdvořilý Leopold  
1 audiodisk (5 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jakub 

Wehrenberg -- psychologické romány  

Za všech okolností zdvořilý Leopold, novinář ve středním 

věku, žijící ve stereotypním manželství s Nelou, povoláním 

uřitelkou. Jednoho dne se rozhodne doprovodit svou ženu, 

její dvě kolegyně a tchýni na hudební festival Sázafaest a 

tím jeho život podstoupí zatěžkávací zkoušku.  

  

 

 

Whitton, Hana      ZK 5922  

Poslední láska císaře Karla  
1 audiodisk (9 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- 

historické romány  

Historický román o životních osudech Guillauma, jediného 

historicky doloženého levobočka císaře Karla IV.  

  

 

 

Skořepová, Luba     ZK 5923  

Nebe, peklo, ráj  
1 audiodisk (4 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Luba Skořepová -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografie dlouholeté členky Národního divadla v 

Praze, Luby Skořepové.  



Skořepová, Luba     ZK 5924  

Nejsem čarodějka  
1 audiodisk (1 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Luba Skořepová -- 

fejetony  

Soubor fejetonů, postřehů a rad z pera české herečky na 

téma astrologie, zahrádkářství, kuchyně, lidová magie 

apod.  

 

Skořepová, Luba      ZK 5925  

Nejsem čarodějka  
1 audiodisk (5 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- fejetony  

Soubor fejetonů, postřehů a rad z pera české herečky na 

téma astrologie, zahrádkářství, kuchyně, lidová magie 

apod.  

  

Skořepová, Luba      ZK 5926  

Pomněnky i máta peprná, aneb, Kudy jsem si to 

vyšlapovala  
1 audiodisk (3 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Luba Skořepová -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínková kniha je psaná osobitým humorným stylem, 

převažují v ní vzpomínky na dětství a mládí v rodném 

Náchodě.  

 

Skořepová, Luba      ZK 5927  

Tajemné síly přírody  
1 audiodisk (4 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Luba Skořepová -- 

příručky  

Kromě různých horoskopů s doporučenou stravou a 

cvičením, obsahuje publikace i stručný autorčin životopis.  

 

 



Sládková, Věra      ZK 5928/1-2  

Malý muž a velká žena, aneb, Vlak dětství a naděje  
2 audiodisky (17 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

české romány  

Románový triptych zachycující léta okupace očima citlivé 

dospívající dívky.  

  

  

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  

 

 

Slevin, Jonathan      ZK 5930 

Kennedyovi : nová generace triumf a tragédie, sláva 

a hanba  
1 audiodisk (8 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

monografie  

Medailony 26 členů mladší kennedyovské generace.  

  

 

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.  

  



Schenk, Antonín      ZK 5932  

TGM: "Proč se neřekne pravda?" : ze vzpomínek dr. 

Antonína Schenka  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínky Masarykova osobního tajemníka seznamují 

podrobně s rodinou, přáteli i domácností prvního čs. 

prezidenta.  

  

 

Smith, Emma       ZK 5933  

Zavátá samota  
1 audiodisk (10 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh malého děvčátka, žijícího se svou babičkou na 

horské samotě, které  svou statečností a odvahou zachrání 

život nejen babičce, ale i vesničanům.  

  

 

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5934 

Upíří deníky. Probuzení  
1 audiodisk (6 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První část romantické upíří ságy o dávném prokletí a touze 

po lidském štěstí a lásce.  

 

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5935  

Upíří deníky. Souboj  
1 audiodisk (6 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Druhá část romantické upíří ságy sleduje další osudy 

znepřátelených upířích bratrů a jejich lidské lásky, dívky 

Eleny.  



Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5936  

Upíří deníky. Zášť  
1 audiodisk (6 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí část romantické upíří ságy znepřátelených upířích 

bratrů. Elena bude muset riskovat svoji nesmrtelnost, aby 

zachránila jednoho ze svých nesmrtelných ctitelů.  

  

 

 

Smith, L. J. (Lisa J.)      ZK 5937  

Upíří deníky. Temné setkání  
1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Čtvrtá část romantické upíří ságy znepřátelených upířích 

bratrů. Na pomoc přichází armáda nemrtvých.  

  

 

 

Smoljak, Ladislav     ZK 5938  

Hymna  
1 audiodisk (1 hod., 18 min.) MP3 -- Záznam z představení 

10.5.1998 v divadle Járy Cimrmana -- Obsahuje: Hymny 

šumí po krajinách českých : přednáška s ukázkami 

(30:12) -- divadelní představení  

Hymna aneb Urfidlovačka : hra se zpěvy (46:58). -- 

Účinkuje Studio Jára: Ladislav Smoljak, Marek Šimon, Petr 

Reidinger, Doubravka Svobodová, Zuzana Krausová, 

Genadij Rumlena, Vendulka Kafková, Martina Musilová. –  

Studio Jára a Ladislav Smoljak v semináři a představení o 

vzniku naší hymny na motivy Tylovy Fidlovačky.  

  

 



Smolka, Jaroslav      ZK 5939  

Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace  
1 audiodisk (1 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

učebnice vysokých škol  

Toto skriptum je určeno posluchačům praktických 

hudebních oborů - hry na jednotlivé nástroje, zpěvu, 

dirigování, operní režie a skladby - na umělecké vysoké 

škole.  

  

Snellman, Anja       ZK 5940  

Safari klub  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – thrillery 

Psychologický román vypráví příběh helsinské veterinářky, 

jejíž život navždy poznamenají traumatizující zážitky z 

mládí.  

  

 

Sobotka, Jan       ZK 5941  

O čertu Pepiášovi  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Arna Dušková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky o hodném čertu Pepiášovi, který se pro svoji 

dobrotu nemohl vrátit do pekla a tak se stal školníkem v 

Jičíně.  

  

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 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.  

  

  

Sorokin, Vladimir Georgijevič    ZK 5945  

Den opričníka  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil – 

satirické romány - politické romány  

V tzv. antiutopii autor líčí Rusko v roce 2027: vládne mu 

samovládný Gosudar, od světa je odděleno zdí, občané 

dobrovolně spálili své pasy.  

  

 

Soukupová, Petra      ZK 5946  

K moři  
1 audiodisk (6 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Vondrová Šárka -- 

české prózy  

Netypický příběh jedné české rodiny, která je rozhodnuta 

vyřešit u moře dávné křivdy a stmelit rodinné vztahy.  

  



Soukupová, Petra     ZK 5947  

Marta v roce vetřelce  
1 audiodisk (9 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – české romány 

Deníkové zápisky mapují nepříliš úspěšný rok v životě 

devatenáctileté hrdinky Marty.  

  

Spanlangová, Dagmar     ZK 5948 

Pohádky ovčí babičky  
1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Obsahuje: O hloupém 

vlku a chytrém beránkovi -- O strašidelném hrádku -- Proč 

se usmívá měsíček -- Jak beránek ošidil loupežníky -- O 

kanonýrovi z burské války -- O vlčích vánocích. -- Čte Jiřina 

Bohdalová. – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Pohádky.  

  

Springer, Nancy      ZK 5949  

Případ lidumilné levačky : Enola Holmesová opět 

zasahuje!  
1 audiodisk (6 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Tentokrát Enola Holmesová pátrá po zmizelé dívce z 

aristokratické rodiny.  

  

Springer, Nancy      ZK 5950  

Případ pohřešovaného markýze :  Enola Holmesová 

na stopě zlého činu!  
1 audiodisk (5 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

První případ pro Enolu Holmesovou, která se snaží zjistit, 

kam zmizela její maminka. To je však jen začátek velkého 

dobrodružství.  

  



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.  

  

 

 

Stanley, Henry Morton   ZK 5952  

Jak jsem našel Livingstona  
1 audiodisk (13 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Cestopis amerického novináře líčí osudy výpravy do nitra 

Afriky, jejímž cílem bylo nalézt slavného skotského 

cestovatele Davida Livingstona, pátrajícího po pramenech 

Nilu. Výprava se uskutečnila r. 1870 z popudu vydavatele 

listu New York Herald a její cestu sledovala veřejnost s 

velkým zájmem. Živé a zajímavé vyprávění je cenným 

svědectvím o Africe a Afričanech sedmdesátých let 19. 

století.   

  

 

 

Zibura, Ladislav      ZK 5953  

Prázdniny v Evropě  
1 audiodisk (9 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík – 

cestopisy 

14 000 kilometrů stopem napříč Evropou ve společnosti 

svérázných řidičů. Cesta vede z Polska přes Pobaltí až za 

polární kruh a následně z horských Athén přes divoký 

Balkán zpátky domů.  

  



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".  

  

 

 

Eislerová, Jana      ZK 5955  

Gulliverovy cesty  
1 audiodisk (10 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Putování lodního lékaře, který se na svých cestách dostane 

do bájných zemí a na jejich zřízení tepe nešvary Anglie 18. 

století.  

 

 

 

Staněk, Josef      ZK 5956  

Ukrojte si u nás : kapitoly z dějin chleba  
1 audiodisk (10 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – populárně-naučné publikace 

Vývoj pečení chleba od nejstarších civilizací do počátku 20. 

století s důrazem na organizaci a činnost nejen pražských 

pekařských cechů.  

  

 

 



Neradová, Jitka      ZK 5957  

Ukradené dětství : příběh Svatobořických dětí  
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

české romány  

Románové zpracování skutečného příběhu tzv. 

Svatobořických dětí. Čtyřicetšest dětí vlastenců, zatčených 

v období heydrichiády gestapo v tajném projektu 

internovalo na zámeček Jenerálka v Praze 6. Později byl 

celý tábor dětí ve věku od 2 do 16 let přestěhován do 

Svatobořic na Moravě.  

  

 

 

Lodge, David     ZK 5958  

Zprávy z ráje  
1 audiodisk (12 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Alfred Strejček -- 

humoristické romány  

Satirický román líčí rozhodující epizodu v životě zběhlého 

kněze.  

  

  

 

Lednická, Karin     ZK 5959/1-2  

Šikmý kostel : románová kronika ztraceného města : 

léta 1894-1921  
2 audiodisky (18 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Vilma Cibulková 

-- historické romány  

Příběh, vystavěný na skutečných údálostech, se odehrává v 

letech 1894 až 1921 v někdejší malé vesnici kousek od 

Ostravy, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o 

století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí.  

  

  



Le Carré, John      ZK 5960  

Špion, který přišel z chladu  
1 audiodisk (9 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

thrillery  

Špionážní román líčí příběh britského agenta, jenž v 

prostředí východoněmecké totality naráží na silného 

protivníka.  

  

  

 


