
Milí maturanti,

zdravíme vás z naší knihovny s přáním stálého zdraví pro všechny lidi.
Přicházíme za vámi s posledním dílem čtyřdílného cyklu a věříme, že bude významnou pomůckou v přípravě na maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury. Opět zde naleznete některé tituly ze seznamu literárních děl, které vytvářejí školy v souladu s § 6 odst.
(2) vyhlášky č. 177/2010 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou. Tentokrát se
věnujeme české literatuře 20. a 21. století.
Budeme moc rádi, když nám sdělíte jakékoli svoje připomínky a případné dotazy k této prezentaci na e-mail:
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz.
 
Přejeme vám zvládnutí momentální složité situace, příjemné setkávání nejenom s literaturou a maturitu si hezky užijte.
Hodně štěstí!                                                                                                      

Vaše KNIHOVNA



ČESKÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ
 

 



ČESKÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ

 

 

Bílá nemoc - Karel Čapek Ostře sledované vlaky - Bohumil Hrabal
Petrolejové lampy - Jaroslav Havlíček
Prima sezóna - Josef Škvorecký
Rozmarné léto - Vladislav Vančura
Selský baroko - Jiří Hájíček

Audience - Václav Havel
Báječná léta pod psa - Michal Viewegh

Matka - Karel Čapek

Nesnesitelná lehkost bytí - Milan Kundera

Krysař - Viktor Dyk
Golet v údolí - Ivan Olbracht

Maminka - Jaroslav Seifert
Markéta Lazarová - Vladislav Vančura Těžká hodina - Jiří Wolker

Básně noci - Vítězslav Nezval

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Dobytí severního pólu - Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

Bylo nás pět - Karel Poláček
Cirkus Humberto - Eduard Bass

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - Arnošt Lustig

Slezské písně - Petr Bezruč
Smrt krásných srnců - Ota Pavel
Spalovač mrtvol - Ladislav Fuks



Zdroj:
https://docplayer.cz

Zdroj:
https://www.youtube.com/
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Audience
Václav Havel

česká literatura | 20. a 21. století

https://docplayer.cz/4527612-Vaclav-havel-audience-jednoaktova-hra-1975.html

Zajímavý vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky 
směřující krozvoji čtenářské gramotnosti

http://www.gymst.com/sablony-dum/12-4/VY_12_INOVACE_Pap25.pdf

Zdroj:
http://www.gymst.com

https://www.youtube.com/watch?v=UCJ7__9KdvQ
     audiokniha

https://docplayer.cz/
https://www.youtube.com/
https://docplayer.cz/4527612-Vaclav-havel-audience-jednoaktova-hra-1975.html
http://www.gymst.com/sablony-dum/12-4/VY_12_INOVACE_Pap25.pdf
http://www.gymst.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UCJ7__9KdvQ


Báječná léta pod psa
Michal Viewegh

česká literatura | 20. a 21. století
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https://search.mlp.cz/cz/titul/bajecna-leta-pod-
psa/4468890/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-eq:4468890

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://audioteka.com/cz/audiobook/bajecna-leta-pod-psa
     - desetiminutová ukázka zdarma, stažení v MP3 za poplatek

http://dumy.cz/material/118468-bajecna-leta-pod-psa

a ještě pro inspiraci studijní materiál vytvořený v rámci projektu investice do
rozvoje vzdělávání 

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

Zdroj:
http://dumy.cz

q p y q

https://search.mlp.cz/cz/titul/bajecna-leta-pod-psa/4468890/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-eq:4468890
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://audioteka.com/cz/audiobook/bajecna-leta-pod-psa
http://dumy.cz/material/118468-bajecna-leta-pod-psa
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz
https://portal.rozhlas.cz/
http://dumy.gymsusice.cz/


Básně noci
Vítězslav Nezval

česká literatura | 20. a 21. století

fo
to

: o
ba

lk
yk

n
ih

.c
z

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um/Vitezslav_Nezval_-
_Basne_noci.pdf

Zdroj:
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um

Zdroj:
https://hledani.rozhlas.cz/?query

https://hledani.rozhlas.cz/?query=V%C3%ADt%C4%9Bzslav+Nezval&offset=10
     několik zajímavých rozhlasových pořadů věnovaných autorovi,
     doporučujeme cyklus Příběhy slavných (dole první dva díly a na   
     následující straně tří díly)

https://www.supraphonline.cz/album/424858-moderni-ceske-a-slovenske-basnicke-
sbirky-iii?trackId=4489043

     - ukázky - poslech básní, možnost stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.supraphonline.cz

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/7.pdf

zde je zajímavá z dílny Ústavu pro českou literaturu nad touto básnickou sbírkou  

Zdroj:
http://www.ucl.cas.cz/edicee

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um/Vitezslav_Nezval_-_Basne_noci.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um/Vitezslav_Nezval_-_Basne_noci.pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um/Vitezslav_Nezval_-_Basne_noci.pdf
https://search.mlp.cz/
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/CJA012/um
https://www.youtube.com/
https://hledani.rozhlas.cz/?query
https://hledani.rozhlas.cz/?query=V%C3%ADt%C4%9Bzslav+Nezval&offset=10
https://www.supraphonline.cz/album/424858-moderni-ceske-a-slovenske-basnicke-sbirky-iii?trackId=4489043
https://www.supraphonline.cz/
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/7.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee


Bílá nemoc
Karel Čapek

česká literatura | 20. a 21. století
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https://search.mlp.cz/cz/titul/bila-nemoc/4345503/#book-content

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pri-psani-bile-nemoci-se-karlu-
capkovi-nesedelo-prave-pohodlne-6264902

     - rozhlasová pozvánka do Památníku Karla Čapka

https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/karel-capek_2001091125_ada
a ještě rozhlasová vzpomínkana Karla Čapka u příležitosti 130. výročí narození  

Zdroj:
https://radiozurnal.rozhlas.cz

Zdroj:
https://www.irozhlas.cz

 https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI
V roce 1937 byla natočena filmová adaptace

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/titul/bila-nemoc/4345503/#book-content
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/pri-psani-bile-nemoci-se-karlu-capkovi-nesedelo-prave-pohodlne-6264902
https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/karel-capek_2001091125_ada
https://www.youtube.com/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.irozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI
https://www.youtube.com/


Blues pro bláznivou holku
Václav Hrabě

česká literatura | 20. a 21. stoletífoto: obalkyknih.cz

https://is.muni.cz/el/phil/jaro2012/cjbc537/um/32586884/VACLAV-HRABE---Blues-
pro-Blaznivou-Holku.pdf?lang=cs

Zdroj:
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/cjbc537/um/32586884

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=mV5ex1b4p9w
     záznam recitálu v Činoherním klubu ze dne 4. 11. 2017

https://is.muni.cz/el/phil/jaro2012/cjbc537/um/32586884/VACLAV-HRABE---Blues-pro-Blaznivou-Holku.pdf?lang=cs
https://search.mlp.cz/
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/cjbc537/um/32586884
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mV5ex1b4p9w


Zdroj:
https://search.mlp.cz

https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-
8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk

...a zde je možné zhlédnout televizní seriál natočený na motivy této knihy v roce 1994

Zdroj:
https://www.youtube.com/
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https://region.rozhlas.cz/karel-polacek-slavny-spisovatel-a-humorista-8164111#dil=3

Bylo nás pět
Karel Poláček

česká literatura | 20. a 21. století

https://search.mlp.cz/cz/?query=Bylo+n%C3%A1s+p%C4%9Bt&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-
eq:vtitulu-amp:query-eq:Bylo%2Bn%25C3%25A1s%2Bp%25C4%259Bt

z rozhlasového archívu zajímavě zpracované vyprávění o Karlu Poláčkovi

https://temata.rozhlas.cz/karel-polacek-bylo-nas-pet-7963447#player=on
     audiokniha

  
                             

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz

Zdroj:
https://region.rozhlas.cz/karel-polacek-slavny-spisovatel-a-humorista-8164111#dil=3

https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk
https://www.youtube.com/
https://region.rozhlas.cz/karel-polacek-slavny-spisovatel-a-humorista-8164111#dil=3
https://search.mlp.cz/cz/?query=Bylo+n%C3%A1s+p%C4%9Bt&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Bylo%2Bn%25C3%25A1s%2Bp%25C4%259Bt
https://temata.rozhlas.cz/karel-polacek-bylo-nas-pet-7963447#player=on
https://temata.rozhlas.cz/
https://region.rozhlas.cz/karel-polacek-slavny-spisovatel-a-humorista-8164111#dil=3


Cirkus Humberto
Eduard Bass

česká literatura | 20. a 21. století
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https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.pdf

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/898863-cirkus-humberto/
Zde je ke zhlédnutí seriál České televize natočený na motivy románu Cirkus Huberto v roce 2004:

Zdroj:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani

Zdroj:
https://web2.mlp.cz

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/09/86/cirkus_humberto.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/898863-cirkus-humberto/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani
https://web2.mlp.cz/


Dobytí severního pólu
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

česká literatura | 20. a 21. stoletífoto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=4qyLYcwmwzc
audioáznam pořízený v Divadle Járy Cimrmana v roce 1988

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=xAh6scSDF-Y
https://www.youtube.com/


Golet v údolí
Ivan Olbracht

česká literatura | 20. a 21. století
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https://www.youtube.com/watch?
v=yBWgWlYBmVQ&list=PLKIUzA5LgGUnCDKt_9euRwriAJ_rUwh3o

     zde je ke zhlédnutí český film natočený na motivy uvedeného 
     díla v roce 1995 

Zdroj:
https://www.youtube.com

...a zde se nabízí k přečtení medailonek o Ivanu Olbrachtovi a jeho tvorbě  z dílny            
Ústavu pro českou literaturu
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl4/34.pdf

http://www.ucl.cas.cz/edicee
Zdroj:

y

https://www.youtube.com/watch?v=yBWgWlYBmVQ&list=PLKIUzA5LgGUnCDKt_9euRwriAJ_rUwh3o
https://search.mlp.cz/
https://docplayer.cz/
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl4/34.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee


Krysař
Viktor Dyk

česká literatura | 20. a 21. století
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Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/viktor-dyk-krysar-7963591
     poslech rozhlasového zpracování knihy

https://www.youtube.com/watch?v=0uV4C1q34VM

Zde je možné zhlédnou filmové zpracování z roku 2003 - český film byl natočen za
24 hodiny 

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/?query=krysa%C5%99&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-
amp:query-eq:krysa%C5%99

https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/viktor-dyk-krysar-7963591
https://www.youtube.com/watch?v=0uV4C1q34VM
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/
https://search.mlp.cz/cz/?query=krysa%C5%99&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:krysa%C5%99


Maminka
Jaroslav Seifert

česká literatura | 20. a 21. století
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Zdroj:
https://www.albatrosmedia.cz/

https://vltava.rozhlas.cz/hrdinove-ceskeho-naroda-jaroslav-seifert-5026518
     rozhlasová pocta nositeli Nobelovy ceny za literaturu 

Zdroj:
https://vltava.rozhlas.cz/

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/20744/maminka/
     ukázky několika básní 

https://www.youtube.com/watch?
v=Vbxz4SEx3XA&list=PLltglB6fGZYn8AXmgD8758UNjDgDq_A
HI&index=5&t=0s

     poslech celé sbírky

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://search.mlp.cz/
https://www.albatrosmedia.cz/
https://vltava.rozhlas.cz/hrdinove-ceskeho-naroda-jaroslav-seifert-5026518
https://www.youtube.com/
https://vltava.rozhlas.cz/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/20744/maminka/
https://www.youtube.com/watch?v=Vbxz4SEx3XA&list=PLltglB6fGZYn8AXmgD8758UNjDgDq_AHI&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Markéta Lazarová
Vladislav Vančura

česká literatura | 20. a 21. století
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Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/vladislav-vancura-marketa-lazarova-7963651
     rozhlasové zpracování románu k poslechu

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-8362-vladislav-vancura-marketa-
lazarova

Zde je možné stáhnout v MP3 rozhlasové zpracování románu
za poplatek a krátký poslech zdarma

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

https://search.mlp.cz/cz/titul/marketa-
lazarova/3799618/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-
eq:3799618

...a ještě z tvorby Českého rozhlasu - k přečten
v Českém rozhlase v roce 2012 u příležitosti 13

https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/vladislav-vancura-marketa-lazarova-7963651
https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-8362-vladislav-vancura-marketa-lazarova
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.radioteka.cz/
https://search.mlp.cz/cz/titul/marketa-lazarova/3799618/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-eq:3799618


Matka
Karel Čapek

česká literatura | 20. a 21. století
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Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/karel-capek-7963631
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/matka-karel-capek-vyroci_1802121325_jak

     několik zajímavých rozhlasových úvah 

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-2040-karel-capek-matka

Zde je možné stáhnout v MP3 rozhlasové zpracování dramatu
za poplatek a krátký poslech zdarma

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

https://search.mlp.cz/cz/?query=Matka&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-
amp:query-eq:Matka

https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/karel-capek-7963631
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/matka-karel-capek-vyroci_1802121325_jak%20%20%20%20%20%20n%C4%9Bkolik%20zaj%C3%ADmav%C3%BDch%20rozhlasov%C3%BDch%20%C3%BAvah
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/matka-karel-capek-vyroci_1802121325_jak%20%20%20%20%20%20n%C4%9Bkolik%20zaj%C3%ADmav%C3%BDch%20rozhlasov%C3%BDch%20%C3%BAvah
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/matka-karel-capek-vyroci_1802121325_jak%20%20%20%20%20%20n%C4%9Bkolik%20zaj%C3%ADmav%C3%BDch%20rozhlasov%C3%BDch%20%C3%BAvah
https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/matka-karel-capek-vyroci_1802121325_jak%20%20%20%20%20%20n%C4%9Bkolik%20zaj%C3%ADmav%C3%BDch%20rozhlasov%C3%BDch%20%C3%BAvah
https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-2040-karel-capek-matka
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.radioteka.cz/
https://search.mlp.cz/cz/?query=Matka&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Matka


česká literatura | 20. a 21. století

fo
to

: o
ba

lk
yk

n
ih

.c
z

https://skvelatrida.webnode.cz/_files/200005186-8479485740/Lustig--
Arno%C5%A1t---Modlitba-pro-Kate%C5%99inu-Horovitzovou.pdf

Zdroj:
http://www.zsjitrni.cz/

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-modlitba-pro-katerinu-horovitzovou
   ukázka (30 minut) zdarma; kompletní v MP3 ke stažení za poplatek

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Arnošt Lustig

https://www.youtube.com/watch?v=495fbqvSoW8
Zde je možné zhlédnout československý televizní film z roku 1965

https://skvelatrida.webnode.cz/_files/200005186-8479485740/Lustig--Arno%C5%A1t---Modlitba-pro-Kate%C5%99inu-Horovitzovou.pdf
https://search.mlp.cz/
http://www.zsjitrni.cz/
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-modlitba-pro-katerinu-horovitzovou
https://www.youtube.com/watch?v=495fbqvSoW8


Zdroj:
https://www.audioteka.cz/

Zdroj:
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz

https://www.youtube.com/watch?v=-z7fO04h4Ws&t=3s
 Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

Zdroj:
https://www.youtube.com/
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https://audioteka.com/cz/audiobook/nesnesitelna-lehkost-byti
     ukázka (50 minut) zdarma; kompletní v MP3 ke stažení za poplatek

česká literatura | 20. a 21. století

http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Kundera,-Milan---
Nesnesiteln%C3%A1-lehkost-byt%C3%AD.pdf

Nesnesitelná lehkost bytí
Milan Kundera

https://www.radioteka.czhttps/www.audioteka.cz/
https://mistni-knihovna-lubna.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-z7fO04h4Ws&t=3s
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz/audiobook/nesnesitelna-lehkost-byti
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice%20%20%20%20%20%20uk%C3%A1zka%20(25%20minut)%20zdarma;%20kompletn%C3%AD%20v%20MP3%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20za%20poplatek
https://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-jeden-den-ivana-denisovice%20%20%20%20%20%20uk%C3%A1zka%20(25%20minut)%20zdarma;%20kompletn%C3%AD%20v%20MP3%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD%20za%20poplatek
http://knihovnalubna.wz.cz/Povinn%C3%A1%20%C4%8Detba/Kundera,-Milan---Nesnesiteln%C3%A1-lehkost-byt%C3%AD.pdf


Ostře sledované vlaky
Bohumil Hrabal

česká literatura | 20. a 21. století
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https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/47/98/41/ostre_sledovane_vlaky.pdf

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://audioteka.com/cz/audiobook/ostre-sledovane-vlaky
     - desetiminutová ukázka zdarma, stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/47/98/41/ostre_sledovane_vlaky.pdf
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://audioteka.com/cz/audiobook/ostre-sledovane-vlaky
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz


Petrolejové lampy
Jaroslav Havlíček

česká literatura | 20. a 21. století
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https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/27/08/62/petrolejove_lampy.pdf

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://audioteka.com/cz/audiobook/petrolejove-lampy
     - dvacetiminutová ukázka zdarma, stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

q p y q

https://www.youtube.com/watch?v=zQWHmbpqyvY

Zde můžete zhlédnout československý film natočený na motivy románu
v roce 1971

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/27/08/62/petrolejove_lampy.pdf
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://audioteka.com/cz/audiobook/petrolejove-lampy
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz
https://www.youtube.com/watch?v=zQWHmbpqyvY
https://www.youtube.com/watch?v=zQWHmbpqyvY
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Prima sezóna
Josef Škvorecký

česká literatura | 20. a 21. století
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https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/33/49/95/prima_sezona.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=cRsmPrC0mzo

Zde je ke zhlédnutí Setkání u kulatého stolu s podtitulem Tak tedy ještě jednou sbohem, 
Danny Boy!, které uspořádala Univerzita Karlova k 90. výročí narození 
spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého (27. 9. 1924–3. 1. 2012)

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://web2.mlp.cz

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/33/49/95/prima_sezona.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cRsmPrC0mzo
https://www.youtube.com/
https://web2.mlp.cz/


Rozmarné léto
Vladislav Vančura

česká literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://search.mlp.cz/cz/?query=Rozmarn%C3%A9+l%C3%A9to&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-
amp:query-eq:Rozmarn%C3%A9%20l%C3%A9to

https://audioteka.com/cz/audiobook/rozmarne-leto-audiostory
     - patnáctiminutová ukázka zdarma, stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

Zdroj:
https://web2.mlp.cz

https://www.youtube.com/watch?v=4d5Q012hJm4&list=RDCMUCSzNo9TMN6sG-
O3cTHo64TA&start_radio=1&t=43

     rozhlasový pořad o autorovi v rámci cyklu Velké osudy

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/?query=Rozmarn%C3%A9+l%C3%A9to&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Rozmarn%C3%A9%20l%C3%A9to
https://audioteka.com/cz/audiobook/rozmarne-leto-audiostory
https://audioteka.com/cz
https://web2.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=4d5Q012hJm4&list=RDCMUCSzNo9TMN6sG-O3cTHo64TA&start_radio=1&t=43
https://www.youtube.com/


Selský baroko
Jiří Hájíček

česká literatura | 20. a 21. století
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https://knihy.abz.cz/prodej/selsky-baroko-3
     elektronická kniha ihned ke stažení za poplatek

https://budejovice.rozhlas.cz/patra-v-archivech-pise-si-osnovy-jiri-hajicek-ma-rad-kdyz-je-
roman-pevne-7039157

     zajímavý rozhlasový rozhovor s autorem z roku 2017

Zdroj:
https://budejovice.rozhlas.cz

Zdroj:
https://knihy.abz.cz

https://knihy.abz.cz/prodej/selsky-baroko-3
https://budejovice.rozhlas.cz/patra-v-archivech-pise-si-osnovy-jiri-hajicek-ma-rad-kdyz-je-roman-pevne-7039157
https://budejovice.rozhlas.cz/
https://knihy.abz.cz/


Slezské písně
Petr Bezruč

česká literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=ArkNXWns0tQ
     doprovázeno hudbou Johannese Brahmse

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl4/8.pdf
     - medailonek autora z dílny Ústavu pro českou literaturu

Zdroj:
http://www.ucl.cas.cz

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=ArkNXWns0tQ
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl4/8.pdf
http://www.ucl.cas.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4d5Q012hJm4&list=RDCMUCSzNo9TMN6sG-O3cTHo64TA&start_radio=1&t=43


Smrt krásných srnců
Ota Pavel

česká literatura | 20. a 21. století
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https://search.mlp.cz/cz/?
query=Smrt+kr%C3%A1sn%C3%BDch+srnc%C5%AF&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-
eq:vtitulu-amp:query-
eq:Smrt%2Bkr%25C3%25A1sn%25C3%25BDch%2Bsrnc%25C5%25AF

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://audioteka.com/cz/audiobook/smrt-krasnych-srncu
     - desetiminutová ukázka zdarma, stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

https://search.mlp.cz/cz/?query=Smrt+kr%C3%A1sn%C3%BDch+srnc%C5%AF&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Smrt%2Bkr%25C3%25A1sn%25C3%25BDch%2Bsrnc%25C5%25AF
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://audioteka.com/cz/audiobook/smrt-krasnych-srncu
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz


Spalovač mrtvol
Ladislav Fuks

česká literatura | 20. a 21. století
foto: obalkyknih.cz

https://search.mlp.cz/cz/titul/spalovac-mrtvol/4507431/#/getPodobneTituly=deskriptory-
eq:2758443-amp:key-eq:4507431

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_13978517/
     - krátká ukázka, stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

Zdroj:
https://web2.mlp.cz

https://search.mlp.cz/cz/titul/spalovac-mrtvol/4507431/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:2758443-amp:key-eq:4507431
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_13978517/
https://www.radioteka.cz/
https://web2.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=4d5Q012hJm4&list=RDCMUCSzNo9TMN6sG-O3cTHo64TA&start_radio=1&t=43


Zdroj:
https://search.mlp.cz/

fo
to

: o
ba

lk
yk

ni
h.

cz

Těžká hodina
Jiří Wolker 

česká literatura | 20. a 21. století

https://search.mlp.cz/cz/?
query=T%C4%9B%C5%BEk%C3%A1+hodina&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-
eq:T%25C4%259B%25C5%25BEk%25C3%25A1%2Bhodina

https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/6410/Audiokniha-Tezka-hodina-Jiri-Wolker

Zdroj:
https://www.audiolibrix.com/cs/

Zde je možnost stažení díla ve formátu MP3 a pětiminutový poslech

http://skolasloup.wz.cz/
https://search.mlp.cz/cz/?query=T%C4%9B%C5%BEk%C3%A1+hodina&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:T%25C4%259B%25C5%25BEk%25C3%25A1%2Bhodina
https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/6410/Audiokniha-Tezka-hodina-Jiri-Wolker
https://www.youtube.com/

