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CAESAR, Gaius Iulius 
(100-44 př. Kr.) 
Antický Řím 
 

- jeden z nejvýznamnějších politiků a vojevůdců římské říše a světové historie vůbec 

- měl literární nadání a byl vynikajícím řečníkem 

- napsal několik literárních děl, z nichž se pravděpodobně zachovala pouze dvě: 

Commentarii de bello Gallico (Zápisky o válce galské, 7 knih) a Commentarii de bello civili 

(Zápisky o válce občanské, 3 knihy) 

- autorství dalších dochovaných spisů není jisté 

- spisy představují důležitý pramenem poznání pro situaci za římskými hranicemi v Galii a zdejší kmeny, pro bojovou taktiku 

římského vojska, ale také tehdejší politickou situaci a motivaci Caesarova jednání, které mají ospravedlnit 

- v tomto směru ovšem nepostrádají jisté tendenčnosti 

- Caesarův sloh je velmi jednoduchý, přesto má značnou literární hodnotu 

- jeho latina je považována vedle Ciceronova jazyka za klasickou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Zápisky o válce galské  pdb,txt    

Válečné zápisky  pdb,doc    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



 

 

CALDERÓN Pedro de la Barca 

(1600-1681) 
Španělsko, renesanční dramatik 
 

- rytíř, voják, kněz, básník a dramatik 

- dostalo se mu kvalitního vzdělání, ale hrou osudu strávil většinu mládí ve vojenské a 

dvorské službě, mezitím se stihl ale již proslavit jako dramatik 

- po zranění z armády odešel a přiklonil se intenzivněji k víře 

- vstoupil k františkánům a stal se knězem, poté také jako kaplan u královského dvora 

 

dílo: odráží autorovu dobu a životní osudy, napsal na 200 her 

- psal komedie, později se více zaměřil na témata náboženská, filosofická a historická 

- zobrazoval boj o královskou moc, rytířskou čest, obranu katolicismu, ale také kritika mravního rozkladu šlechty i církve; 

inspiroval se historií, běžným životem, legendami nebo lidovou tvorbou, ale hlavní důraz je kladen na hlavního hrdinu a jeho 

niterné problémy - souboj mezi rozumem a citem, nutnost se rozhodnout, zda důvěřovat instinktu, či rozumu, svobodné vůli 

nebo poslání 
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Zalamejský rychtář (CZ, SK) 
  mp3     1:24:50   

  mp3     1:18:26   

Život je sen  epub mp3     1:09:36   

Dáma skřítek  epub    

Kvas Baltasarův  epub    

Lékař své cti  epub    

Posvátný Parnass  epub    

Komédia za groš (SK)   mp3     1:11:57   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



 

 

CAMUS Albert (1913-1960) 
Francie, existencionalismus 
 

- spisovatel, dramatik a filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu 

- narodil se v rodině zemědělského dělníka ve francouzském Alžírsku, vystudoval filozofii 

- prošel různými povoláními, mj. založil divadelní skupinu, věnoval se literatuře a 

publicistice 

- levicového smýšlení, zastával se práv Arabů, kritizoval francouzský kolonialismus 

- po přesídlení do Paříže pracoval Albert Camus v deníku Paris Soir 

- během 2. světové války se účastnil hnutí odporu, publikoval v ilegálním deníku Combat.  

- 1957 Nobelova cena za literaturu 

- zemřel tragicky při autohavárii 

- literární tvorba žánrově bohatá - vedle tvorby publicistické a esejistické, napsal úspěšné romány a povídky, věnoval se i 

dramatické tvorbě 

- spolu s Jean-Paulem Sartrem se stali uměleckými interprety existenciální filozofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Cizinec (1942)  txt,doc    

Mor (1947)  txt mp3     1:50:36   

Pád (1956)  txt    

Exil a království  txt    

      

Cizoložnice  txt    

Odpadlík aneb zmatení mysli  txt    

Němí  txt    

Host  txt    

Jonáš aneb umělec při práci  txt    

Rašící kámen  txt    

      

Návrat do Tipasy   mp3     0:29:42    

Nedorozumění   mp3     1:06:58   

Smrt na duši   mp3     0:13:10   

Zápisníky   mp3     0:54:43   

      

      

      

      

      

      

      

DOKUDRAMA - Akord života a díla (CZ)   mp3     0:59:19   

DOKUDRAMA - Nobelova cena (SK)   mp3     0:44:33   

  



 

 

CERVANTES y Saavedra, Miguel de 

(1547-1616) 
Španělsko, renesanční literatura 
 

- voják, prozaik a dramatik (neprávem opomíjený) 

- celý život byl pronásledovaný smůlou - narodil se do rodiny zchudlého šlechtice, získal 

sice jakési vzdělání, ale nedokončil jej 

- stal se vojákem, přišel o levou ruku, ale přesto se vyznamenal a získal uznání a 

doporučující dopisy, jenže byl zajat piráty a vykoupen až po pěti letech 

- pak už se nic nedařilo, zchudl, díky naivitě a nezkušenosti vyžral problémy druhých (křivě 

obviněn ze zpronevěry, vraždy, exkomunikován,…) 

- sice ženatý, ale většinou žil sám a snažil se psát, kromě dona Quijota se dodnes hraje 

např. LIŠÁK PEDRO, z prózy pak PŘÍHODNÉ NOVELY 
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DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE  pdf,pdb 
mp3     5:41:27   

mp3     0:58:47   

Rohánek a střihálek  pdf    

Hlas krve   mp3     0:50:32   

Lišák Pedro   mp3     1:56:03   

Divadlo zázraků   mp3     0:30:13   

Rozvodový soudce   mp3     0:24:16   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

DOKUMENT - Autor na dnes (SK)   mp3     0:13:45   

      

Cervantes     1967 

Cervantes kontra Lope     2016 

Don Chichot      

Don Quijote     1957 

  



 

 

CICERO Marcus Tullius 
(106-43 př. Kr.) 
Řím, antická rétorika 
 

- řečník, politik a spisovatel. 

- z nepříliš bohaté rodiny, první vzdělání získal v Arpinu, později se vzdělával ještě v Římě 

- studoval především rétoriku, ale i právo a filosofii, v době studií překládal z řečtiny 

- začal vystupovat veřejně, především u soudu, ze zdravotních důvodů opustil Řím, odjel 

do Řecka, později cestoval i po Asii 

- 58 př. Kr. musel odejít do vyhnanství, ale již roku 57 př. Kr. mu byl povolen návrat  

- před občanskou válkou se přiklonil na stranu Pompeiovu, po jeho porážce odmítl vedení 

republikánského loďstva a raději odprosil Caesara, se kterým se vrátil do Říma jako přítel 

- po Caesarově smrti věřil v obrat k demokracii, ale byl zklamán, proto opustil Řím, cestou 

ho zastihla nepravdivá zpráva, že se Antonius vzdal moci 

- po návratu zjistil, že se tato zpráva nezakládala na pravdě a začal proti Antoniovi vystupovat 

- pokusil se o útěk z Říma, avšak byl dostižen a popraven, jeho hlava a pravá ruka byly vystaveny na řečništi v Římě 

- dožadoval se rozvoje mravnosti a lidských schopností, za velmi důležitou vědu považoval řečnictví, právo, filosofii a řečtinu 

- z jeho projevů se jich úplně zachovalo 57, za nejlepší z nich jsou považovány: 

- mnoho jeho spisů je psáno formou dialogu, tato forma vychází z Platónových děl. Jeho latina a sloh je považována za vzor.  

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Tuskulské hovory  pdf    

O nejvyšším dobru a zlu  pdf    

O povinnostech  pdf    

O přirozenosti bohů  pdf    

Předtuchy a výstrahy  pdf    

Troje knihy o řečníku  pdf    

O stáří  pdf    

O přátelství  pdf    

Výbor řečí  pdf    

4. řeč proti Verrovi  pdf    

      

O stáří   mp3     0:28:21   

1. řeč proti Catilinovi   mp3     0:28:03   

O přátelství   mp3     0:14:48   

O pravé statečnosti   mp3     0:13:40   

      

      

      

      

      

Stopy-fakta-svědectví   mp3     0:26:54   

      

      

      

      

  



 

 

CLARKE Arthur Charles 
(1917-2008) 
Velká Británie, sci-fi 
 

- narodil v Mineheadu (hrabství Somerset) ve Velké Británii 

- za druhé světové války u RAF jako radarový instruktor 

- po válce vystudoval fyziku a matematiku na King’s College v Londýně 

- hluboký zájem o hranice vědy - dvakrát byl předsedou Britské Interplanetární Společnosti 

- téměř profesionální astronom a duchovní otec komunikačních satelitů (tento svůj 

vynález si tenkrát bohužel nemohl patentovat, jelikož mu scházely dva funkční modely) 

- 1960 - opustil psaní sci-fi a věnoval se potápění a podmořskému výzkumu (přestěhoval na Srí Lanku (v roce 1965) 

- většinu své energie vkládal do psaní vědeckých a popularizačních článků, v čemž ho můžeme srovnávat s Asimovem 

- světoznámým, když komentoval mise Apollo 11, 12 a 15 na CBS TV 

- zachoval si tvůrčího ducha až do konce svého života, zemřel ve věku 90 let ve svém domově na Srí Lance 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Ráma 1 - Setkání s Rámou  doc mp3      8:56:48   

Ráma 2 - Zahrada Rámova  doc    

Ráma 3 - Návrat Rámy  doc    

Ráma 4 - Ráma tajemství zbavený  doc    

Odyssea 1 - Vesmírná odyssea 2001  doc mp3     8:13:36   

Odyssea 2 - Druhá vesmírná odyssea 2010  pdf    

Odyssea 3 - Třetí vesmírná odyssea 2061  epub,doc    

Odyssea 4 - Poslední vesmírná odyssea 3001  doc    

Bezpečnostní opatření  doc    

Desátý stupeň  doc    

Devět miliard božích jmen  doc    

Hlídka  doc    

Hluboké pastviny  doc    

Imperium  doc    

Kladivo boží  doc    

Kolébka  doc    

Konec dětství   mp3   

Malstrom  epub    

Marťanské písky  doc    

Měsíční prach   mp3    10:00:00   

Město a hvězdy  doc    

Nemesis   mp3      0:23:32   

Oceánem hvězd  doc    

Ostrov delfínů  doc    

Povídky  doc    

Rajské fontány  doc mp3    11:17:04   

Sestupová dráha  doc    

Xenostellar  doc    

Záchranný oddíl   mp3      1:17:58   

Zkazky z planety Země  doc    

Zpěv vzdálené Země  doc    

Zpráva o třetí planetě  doc    

Ztracené světy  doc    

  



 

 

CORNEILLE Pierre (1606-1684) 
Francie, klasicismus 

 

- dramatik, básník a lyrik 

- otec královským advokátem pro Normandii a správce lesů a vod rouenského vikomství 

- vzdělání na jezuitské koleji v Rouenu a advokátem se stal jen, aby nezklamal svého otce 

- 1637 vzniká jeho vrcholné dílo Cid 

- 1647 Francouzská akademie 

- 1670 požádala anglická princezna Henrieta, manželka Filipa Orleánského, dva významné 

autory své doby, Jeana Racina a Pierra Corneille, aby každý z nich sepsal svou verzi versů o 

láskách Bereniky - princezna zvolila a podpořila dnes slavnou tragédii Berenika (Bérénice) Jeana Racina (Corneillovu verzi 

později přepracoval jeho přítel Molière) 

- konec života trávil Corneille v chudobě, i přes svůj velkolepý život 

- hrdinové jsou čestní a vlastenci, toto pojetí dramatu ovlivnilo celý klasicismus 

- corneillovský hrdina (héros cornélien) objetuje svou lásku pro povinnost a čest (hrdinové tací, jací by měli být) 

 

 

 

 

 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Cid  pdf,epub 
mp3     1:41:06   

mp3     1:09:18   

Polyeuktos  epub    

Lhář  pdf    

      

Horatius vo versoch   mp3     1:30:15   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



 

 

ČAPEK Josef (1887-1945) 
Česko, demokratický proud 

 

- mnohostranná osobnost meziválečného období, malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor 

próz pro děti, žurnalista, výtvarný teoretik a kritik 

- slovesné dílo se vyvíjelo v těsném vztahu k tvorbě výtvarné 

- zpočátku psal s bratrem – od secese přes novoklasicismus po kubismus 

- rozsáhlou část díla Josefa Čapka tvoří studia, eseje a fejetony o umění 

- dětství prožil v Malých Svatoňovicích a v Úpici. 

- vystudoval německou tkalcovskou školu ve Vrchlabí, pak studoval malbu a kresbu na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze 

- již za studií navázal kontakty s uměleckým a literárním světem, studijně v Paříži 

- redaktor Uměleckého měsíčníku, potom vstoupil do spolku Mánes a spoluredigoval jeho časopis Volné směry 

- v období mezi válkami se vedle malířství, knižní grafiky a scénického výtvarnictví věnoval novinářské a literární činnosti 

- pracoval v Národních listech, v letech 1921 – 1939 pak v Lidových novinách 

- 1. září 1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech 

- zemřel na sklonku 2. světové války, pravděpodobně během pochodu smrti (symbolický hrob na Vyšehradském hřbitově) 

 

 

 

 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Co má člověk z umění a jiné úvahy      

Juvenilie  pdb    

Kulhavý poutník    mp3     0:10:31   

Ledacos   mp3     0:52:29   

Málo o mnohém       

Maloval motýlími křídly   mp3     0:42:53   

Méně výstav a více umění   mp3     0:12:28   

Nejskromnější umění      

O klucích z Domažlic   mp3     0:13:09   

O srdci člověka   mp3     0:14:32   

Oheň a touha       

Pejsek a kočička  pdf,pdb    

Psáno do mraků       

Stín kapradiny   pdf,epub mp3     1:55:28   

Zářivé hlubiny  pdb    

Země mnoha jmen  pdf mp3     1:01:59   

Krakonošova zahrádka (s Karlem)  pdf    

Lásky hra osudná (s Karlem)   mp3     0:53:20   

Adam Stvořitel (s Karlem)   mp3     1:50:58   

ZE ŽIVOTA HMYZU   pdf    

      

      

DOKUDRAMA - Život se nepíše   mp3     1:48:54   

DOKUMENT - Z rozhlasového archivu   mp3     od 33 m   

DOKUMENT - život   mp3     0:48:58   

  



 

 

ČAPEK Karel (1890-1938)  
Čechy, demokratický proud 

 

- narozen v Malých Svatoňovicích 

- pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí - bratr Josef vynikl jako malíř a 

spisovatel, sestra Helena je autorkou vzpomínkové knihy Moji milí bratři (1962) 

- žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel a kritik, autor knih pro děti 

- studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, maturoval na Akademickém gymnáziu v 

Praze, studium na FF UK v Praze ukončil v roce 1915 doktorátem 

- v době vysokoškolských studií vznikla knižně publikovaná seminární práce Pragmatismus 

čili Filozofie praktického života (1918) 

- 1910–11 studijní pobyt v Paříži a v Berlíně 

- vychovatel v hraběcí rodině Lažanských, knihovník v Národním muzeu, redaktor v Národních listech a v Lidových novinách 

- ve Vinohradském divadle působil v letech 1921 – 23 jako dramaturg a režisér 

- řada cest do zahraničí, z nichž získal podněty pro své cestopisné fejetony a prózy 

- prvním předsedou československého PEN-KLUBU 

- ve své vinohradské vile organizoval Karel Čapek přátelské páteční besedy 

- ženou herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová 

- Čapkovo mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo přervala náhlá smrt 

- zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic, pochován na Vyšehradě 
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Anglické listy    mp3     1:19:48   

Bajky a podpovídky   pdf    

BÍLÁ NEMOC   pdf mp3     0:35:43   

Cesta na sever       

Čtení o T.G. Masarykovi      

Dášenka  pdf    

Devatero pohádek  

 pdf 

   

Velká kočičí pohádka 
mp3     1:10:54 
mp3     0:44:44 
mp3     2:20:46 

  

Psí pohádka mp3     0:26:17   

Pohádka ptačí 
mp3     0:17:20 
mp3     0:19:13 

  

První loupežnická 
mp3     0:47:26 

  

Druhá loupežnická pohádka   

Pohádka vodnická mp3     0:14:17   

Tulácká pohádka    

Velká policejní pohádka mp3     0:41:14   

Pošťácká pohádka 
mp3     0:29:40 
mp3     0:34:24 
mp3     0:40:58 

  

Velká pohádka doktorská 
mp3     0:43:00 
mp3     1:00:30 

  

O začarovaném tulákovi      

O šťastném chalupníkovi      

Drobty pod stolem doby : rozhlásky      

Francouzská poezie nové doby       

Hlavní přelíčení   mp3     2:40:49   

Hordubal   pdf mp3     4:33:17   

Hovory s T.G. Masarykem   pdf    

Italské listy      



 

 
Jak se co dělá  pdb    

Jak se dělají noviny      

Jak vzniká divadelní hra      

Jak se dělá film       

Juvenilie  pdf    

Kniha apokryfů   
mp3     1:32:41   

mp3     1:57:38   

KRAKATIT   pdf mp3     5:38:08   

Marsyas      

MATKA   pdf mp3     1:37:38   

Měl jsem psa a kočku  epub    

Místo pro Jonathana!      

Na břehu dnů       

Obrázky z domova       

Obrázky z Holandska       

Obyčejný život   pdf    

Povětroň  pdf    

Povídky z jedné kapsy 

 pdf 

   

Básník mp3     0:18:57   

Experiment profesora Rousse mp3     0:19:56   

Jasnovidec 
mp3     0:16:29 
mp3     0:17:18 

  

Kupón mp3     0:15:10   

Modrá chryzantéma 
mp3     0:12:51 
mp3     0:16:36 
mp3     0:15:37 

  

Muž, který se nelíbil mp3     0:07:25   

Naprostý důkaz mp3     0:11:26   

Oplatkův konec mp3     0:21:25   

Pád rodu Votických mp3     0:19:12   

Poslední soud 
mp3     0:14:11 
mp3     0:14:36 

  

Propuštěný    

Případ Dr. Mejzlíka mp3     0:12:03   

Případ Selvinův mp3     0:19:20   

Případy pana Janíka    

Rekord 
mp3     0:14:22 
flac       0:20:05 

  

Šlépěje 
mp3     0:22:25 
mp3     0:21:01 

  

Tajemství písma mp3     0:15:22   

Ukradený spis 139/VII, odd. C 
mp3     0:18:44 
mp3     0:19:43 

  

Věštkyně flac       0:14:26   

Vražedný útok mp3     0:16:03   

Zločin na poště 
mp3     0:18:56 
mp3     0:18:51 

  

Zločin v chalupě mp3     0:10:48   

Zmizení herce Bendy 
mp3     0:25:11 
flac       0:33:40  

  

Ztracený dopis mp3     0:19:48   

Povídky z druhé kapsy  

 pdf 

   

Balada o Juraji Čupovi flac     0:14:41   

Čintamani a ptáci mp3     0:29:49   

Grófinka    

Historie dirigenta Kaliny mp3     0:11:18   



 

 
Jehla mp3     0:13:01   

Muž, který nemohl spát mp3     0:15:33   

O lyrickém zloději mp3     0:13:42   

Obyčejná vražda mp3     0:13:00   

Porotce mp3     0:15:31   

Poslední věci člověka mp3     0:11:16   

Povídka o ztracené noze mp3     0:14:46   

Povídka starého kriminálníka 
mp3     0:14:59 
mp3     0:14:53 

  

Příběh o kasaři a žháři mp3     0:07:52   

Příběh sňatkového podvodníka 
flac       0:20:10 
mp3     0:15:10 

  

Případ s dítětem mp3     0:18:25   

Sbírka známek mp3     0:16:03   

Smrt barona Gandary mp3     0:09:54   

Soud pana Havleny 
mp3     0:12:17 
mp3     0:16:23 

  

Telegram mp3     0:15:09   

Ukradená vražda    

Ukradený kaktus mp3     0:19:13   

Ušní zpověď    

Závrať flac      0:17:12   

Zmizení pana Hirsche mp3     0:17:26   

Pozdravy       

Proč nejsem komunistou  pdb    

První parta       

R.U.R.   pdf mp3     1:37:37   

Ratolest a vavřín       

Továrna na absolutno   pdf mp3     2:25:03   

Trapné povídky 

 pdf 

   

Na zámku    

Otcové     

Surovec    

Tři    

Helena    

Peníze    

Košile    

Uražený    

V zajetí slov       

VÁLKA S MLOKY   pdf mp3     1:43:55   

VĚC MAKROPULOS  pdf,epub mp3     1:27:04   

Věci kolem nás   mp3     1:13:29   

Výlet do Španěl      

Zahradníkův rok   pdb mp3     1:11:28   

Zářivé hlubiny a jiné prózy  pdb    

ZE ŽIVOTA HMYZU   pdf mp3     1:47:59   

Život a dílo skladatele Foltýna   mp3     1:56:00   

      

      

      

      

      

 



 

 

ČAPEK-CHOD KareI Matěj 
(1860-1927) 
Čechy, naturalismus 

 

- vlastním jménem Karel Matěj Čapek, byl povídkář, novelista a romanopisec realistického 

a naturalistického směru, novinář 

- pocházel z rodiny středoškolského profesora 

- maturoval na domažlickém gymnáziu, studia práv nedokončil a věnoval se žurnalistice a 

beletrické tvorbě 

- působil nejprve v Olomouci, od roku 1888 do konce života pak v Praze 

- pracoval postupně v redakcích Našince, Hlasu národa, Národní politiky a od roku 1900 v 

redakci Národních listů (po příchodu Karla Čapka začal pro rozlišení užívat přídomku „Chod“) 

- vedle novinářské a vlastní tvorby také výtvarná a divadelní kritika, v níž proslul jako ostrý polemik 

- ve svých dílech volí atraktivní náměty, příběhy fyzicky a duševně poznamenaných jednotlivců 

- různá prostředí, ve kterých se jeho hrdinové pohybují, charakterizuje i jazykem, užívá archaismy i novotvary, slangy i 

obecnou češtinu 

- v návaznosti na Jana Nerudu se soustředil na drobné beletristické žánry určené pro noviny 
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Antonín Vondrejc   pdf    

Dceruška Jairova       
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Čtyři odvážné povídky  pdf    

      

Ševcem, událost ze sekundánského živ.   mp3     0:20:29   

Na Valech   mp3     0:18:03   

Chvojka. Příběh nevěry a trestu   mp3     0:29:06   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



 

 

ČECH Svatopluk (1846-1908)  
Čechy, ruchovci 

 

- básník a prozaik se narodil 21.2.1846 v Ostředku u Benešova 

- vystudoval gymnázium v Praze a poté práva, po studiích se věnoval právnické praxi 

- od 1879 výhradně literatuře (Světozor, Lumír, Národní listy, Květy) 

- ve svých básních používal rétorický styl a alegorické obrazy 

- do konce osmdesátých let převažovaly v jeho tvorbě skladby epické s historickými , 

dobově politickými i sociálními náměty, poté sbírky politické a sociální lyriky 

- samotář, raději psal než komunikoval 

- pro své přátele byl příliš jemným člověkem, cítil se být vlastencem a to se promítlo v jeho 

tvorbě, která má politickou tendenci, umělecké cítění záměrně potlačoval, snažil se spíše o pádné slovo 

- díla někdy kompozičně nevyrovnaná 

- snaha prosazovat vlasteneckou tvorbu, která navazovala na ideály národního obrození 

- 1895 odešel do ústraní, psal drobné hořké básně, ale mladí autoři jeho uznávali jako jediného příznivce ze starší generace 
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Brýle strýce Tomáše   mp3     0:28:16   

Čerkes  pdb    

Hanuman  epub    

Husita na Baltu  pdb    

Jestřáb kontra Hrdlička       

Jitřní písně  epub    

Kniha humoru  pdf    

Kost  pdb    

Lešetínský kovář  pdb    

Nové písně       

NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA, T.  pdf,epub mp3     1:13:17   

Písně otroka   epub    

Pravý výlet pana Broučka do měsíce  epub mp3     3:22:06   

Ve stínu lípy   pdf,epub    

Z dávných vzpomínek   mp3     1:57:11   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

DOKUMENT - Václav Černý   mp3     0:27:14   

  



 

 

ČECHOV Anton Pavlovič 
(1860-1904) 
Rusko, realismus 

 

- syn obchodníka se smíšeném zbožím, který brzy zkrachoval 

- studoval medicínu v Moskvě a na živobytí si vydělával psaním humoristických příběhů 

(pomohl tím živit svou matku i sourozence) 

- živil se také jako reportér ze soudní síně a psal rovněž komické texty pro divadlo 

- rozvíjel talent, snažil se psát prostě a stručně, ale vystihnou při tom pravdu života 

- touha napsat velký román a dramatické dílo, ve kterém by popsal nelehký život své 

generace - dramatická tvorba se však dostala mezi lid teprve po jeho smrti a získala si 

obdiv klasiků moderního divadla 

- 1888 přešel Čechov na žánr psychologické povídky - soustředil se na psychodiagnostiku postav a společenské atmosféry 

- v posledních letech tvořil pro divadlo - velký úspěch, odehrává se především v prostředí ruské provinční inteligence 

- vynikajícím povídkářem a tvůrcem lyrických komedií 
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Aňuta  mp3      0:11:20   

Čarodějnice  mp3      0:31:15   

Hoře pdb    

Chameleon pdb    

Kniha stížností pdb mp3      0:03:52   

Myslitel pdb    

Na poště  mp3      0:04:45   

Nezdar pdb    

Poslední Mohykánka pdb    

Spisovatel pdb mp3      0:08:05   

Švédská zápalka  mp3      0:37:44   

Tesknota pdb    

Tlustá a tenká  mp3      0:05:50   

Triumf vítězů pdb    

Úředníkův skon pdb    

Všeho moc škodí pdb    

Zločinec  mp3      0:09:03   

Povídky II      

Cestující první třídy   mp3      0:25:02   

Mráz   mp3      0:21:09   

Neopatrnost   mp3      0:11:24   

Román s basou   mp3      0:15:15   

Sboristka   mp3      0:20:00   

Vaňka    
mp3      0:26:56 

  

Žebrák     

Povídky III      

Kaštanka   mp3      0:27:44   

Sázka   
mp3      0:21:17 

mp3      0:15:00 
  

Uprchlík  pdb 
mp3      0:26:46 

  

V kůlně     

Zaostalost   mp3      0:10:30   



 

 
Povídky IV (1889-1892) 

 
    

Zloději  mp3     0:27:28   

Povídky V (1893-1895) 

1950 

    

Anna na krku  mp3     0:29:07   

Manželka  mp3     0:15:49   

Voloďa  mp3     0:26:33   

Melancholický dekameron 
1964 

    

Šampaňské  mp3     0:18:06   

Černý mnich a jiné povídky  
1997 

    

Černý mnich  mp3     1:22:55   

Hořké humoresky 1980     

Humoresky  
1979 

    

Dámy pdb    

Na svatého Petra a Pavla  mp3     0:24:25   
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Angrešt   mp3     0:28:28   

Člověk ve futrálu   mp3     0:29:37   

Dáma s psíčkem   mp3     0:49:18   

Diplomat   mp3     0:10:53   

Doma   mp3     0:28:41   

Dům s mansardou   mp3     0:29:06   

Hodný Němec   mp3     0:12:07   

Milostpaní   mp3     0:29:20   

Nervy   mp3     0:10:26   

O lásce   mp3     0:28:37   

Otlučkov   mp3     0:05:29   

Protekce   mp3     0:07:07   

Romány smolařů   mp3     0:30:07   

Seance   mp3     0:07:14   

Souboj s kvartálem   mp3     0:16:54   

Ticho v soudní síni   mp3     0:49:10   

Tragédem proti své vůli   mp3     0:21:35   

Věruška   mp3     0:22:44   

Vyprávění paní N.N.   mp3     0:15:19   

Vyšetřovatel   
mp3     0:26:22 

  

Spát a spát!     

Žena je žena a muž je muž   mp3     1:03:37   

Ženy umělců   mp3     0:25:54   

Živý letopočet   mp3     0:08:17   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
Čajka   mp3     2:02:40   

Ivanov   mp3     1:37:01   

Námluvy   mp3     0:27:13   

Nevěsta   mp3     0:51:18   

O lásce       

O škodlivosti tabáku   mp3     0:15:44   

Okamžiky       

Racek   mp3     1:17:43   

S čerty nejsou žerty  epub    

Srdce nechodí samo       

Step       

Souboj s kvartálem      

Strýček Váňa   mp3     1:51:41   

Tři sestry  pdf,epub mp3     2:00:02   

Višňový sad  pdf mp3     1:17:07   

      

      

      

      

      

      

  



 

 

ČELAKOVSKÝ František Lad. 

(1799-1852)  
Čechy, národní obrození (2.fáze) 
 
- básník, překladatel, novinář, sběratel a vydavatel lidové slovesnosti 

- narodil se v rodině tesaře, ale studia nic moc (opakoval ročník pro neznalost němčiny, 

vyloučen z filosofie v Praze a ČB pro četbu zakázané Husovy Postily, nedokončil ani 

univerzitu v Linci) 

- velký zastánce slovanské vzájemnosti a rusofilství (měl působit v Petrohradě jako 

bibliotékář Akademie věd, ale na zásah Hanky zmařeno, alespoň knihovník u Kinských) 

- živil se jako vychovatel a redaktor (Pražské noviny s literární přílohou Česká wčela, kde otiskoval i kritiky děl svých kolegů), 

získal místo profesora češtiny na UK, ale na udání Václava Hanky odevšad vyhozen a nucen odejít do slezské Vratislavi 

- 1849 - návrat do Prahy a místo profesora srovnávací slovanské filologie 

kromě vlastního jména používal i pseudonymy - Marcián Hromotluk, případně Žofie Jandová 

- překládal Petrarcu, Puškina, Goetha, Krylova a další velikány 

- jako novinář se nespokojoval s úředními zprávami, ale překládal články z cizojazyčných novin, jako kritik dost kousavý a 

přísný na kvalitu česky psané produkce (= značné rozpory s Hankou a jeho přáteli) 
 

- řada textů byla zhudebněna, např. Spiritual Kvintet (Náš tatíček nebeztíček, Pocestný) 

 

 

 

 KNIHY DIGITÁLNÍ AUDIO SDÍLENÁ FILM 

Růže stolistá      

Epigramy      

Anthologie      

Mudrosloví národu slovanského ve přísl      

OHLAS PÍSNÍ RUSKÝCH  epub mp3     0:13:57   

OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH  pdf,epub mp3     0:12:41   

      

Toman a lesní panna   
mp3     0:05:41 
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72 jmen české historie     13:30 

  



 

 

ČEP Jan (1902-1974) 
Čechy, katolický směr 

 

- spisovatel, esejista a překladatel 

- narodil se v rodině chalupníka a truhláře jako nejstarší z deseti sourozenců 

- venkov, hluboké rodové kořeny a prožívání katolického křesťanství 

- studoval gymnázium v Litovli 

- studoval Jan Čep češtinu, angličtinu a francouzštinu, se seminářem navštívil Anglii 

- získal přátele z okruhu katolických autorů kolem časopisu Rozmach 

- 1926 přerušil studia, pobýval ve Staré říši i J. Floriana a podílel se na jeho edici Dobé dílo 

- pracoval jako lektor v Melantrichu 

- válku prožil doma v Myslechovicích, studoval a psal eseje a povídky 

- člen delegace katolických intelektuálů v Římě na kongresu Pax Romana, záhy se stal i členem Katolického výboru UNESCO 

- v únoru 1948 provázel anglického spisovatele Grahama Greena při jeho návštěvě v Čechách 

- v srpnu 1968 téhož roku pak Jan Čep opustil republiku 

- 1951-55 v Mnichově jako komentátor Rádia Svobodná Evropa, domovem nakonec Francie 

- nezařadil se do žádného literárního proudu - od římskokatolických kolegů se distancoval od jejich politických aktivit 

- "básníkem prózy" - oproti Vančurovi méně archaický; řeč klidná a vlídná, mnohotvárná jako jeho milovaná venkovská 

krajina; v patriarchátním venkovském životě viděl útočiště před moderním světem, návrat ke kořenům. 

- především povídkářem, napsal jediný román. 
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Cesta na jitřní  pdf    

Sestra úzkost  jpg    

      

Adventní zamyšlení o knize   mp3     0:13:48   

Básník a jeho inspirační zdroje   mp3     0:13:11   

Dojmy z Anglie   mp3     1:52:01   

Hranice stínu   mp3     4:41:41   

Křesťanské kořeny české literatury   mp3     0:13:12   
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Lístky z alba   mp3     1:00:48   

Oldřich Babor   mp3     0:42:15   

Umění a milost   mp3     0:13:17   
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DOKUDRAMA - Já, Jan Čep z Myšlichovic   mp3     0:51:51   

 


