2. července 1930 – 31. března 1973

český spisovatel,
novinář a sportovní reportér
Dukla mezi mrakodrapy
Plná bedna šampaňského
Cena vítězství
Pohár od Pánaboha
Smrt krásných srnců
Syn celerového krále
Jak jsem potkal ryby
Pohádka o Raškovi
Fialový poustevník
Sedm deka zlata
Veliký vodní tulák
Zlatí úhoři
Běh Prahou a Prase nebude
Výstup na Eiger
Mám rád tu řeku
Jak šel táta Afrikou: Povídky
Omyl a jiné povídky

1. března 1939 Praha
český spisovatel, herec, loutkář,
scénárista, fejetonista a povídkář
To na tobě doschne
Výhodné nabídky
Rodinný sjezd
Má rodina a jiná zemětřesení
Muž za vlastním rohem
Kůň nežere okurkový salát

Medová léta
Muž pod vlastním dohledem
Snídaně v poledne
Udělej mi tichoučko!
Kdybys nebyla, vymyslím si tě
Muž na vlastní stopě

12. dubna 1944 – 3. března 1994
básník, zpěvák, výtvarník, žurnalista,
legenda československého folku
Kníška Karla Kryla, písňové texty a výběr z poezie 1960-1971
Sedm básniček na zrcadlo, milostná poezie
17 kryptogramů na dívčí jména, milostná poezie
Znamení doby, výběr z písňových textů
Hraje a zpívá Karel Kryl, zpěvník
Slovíčka, poetický scénář
Amoresky, milostná poezie
Půlkacíř, rozhovor

28. března 1914 – 3. února 1997

český spisovatel
Bohumil Hrabal patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům XX. století.
Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak tematicky.
Stejně významný je Hrabalův vliv ve filmu a divadle.
Jeho dílo je také velmi populární i v zahraničí, bylo přeloženo do více než 28 jazyků.

Obsluhoval jsem anglického krále
Perlička na dně
Pábitelé
Ostře sledované vlaky
Něžný barbar
Postřižiny
Slavnosti sněženek
Skřivánci na niti
Příliš hlučná samota
Večerníčky pro Cassia

28. srpna 1908 – 28. března 2004
francouzský romanopisec, dramatik,
literární historik a překladatel
Víkend na Zuydcoote
Smrt je mým řemeslem
Ostrov
Útok na kasárna
Až delfín promluví
Za sklem

Malevil
Muži pod ochranou
Madrapur
Pro nás slunce nevychází
Výlučná vlastnost člověka
třináctidílná sága Dědictví otců

