
ZAPLETAL, Zdeněk 
Zapletal, Zdeněk, 1951-   

* 03. 09. 1951 

                                                   
o  český spisovatel 

o scénárista 

o lékárník 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Zapletal 
 

 

ŠTREIT, Jindřich 
Štreit, Jindřich, 1946-                                                                                                                                    

* 05. 09. 1946  

                                                
o český dokumentární fotograf 

o vysokoškolský pedagog 

o kurátor a organizátor kulturního 

života 

o v roce 2006 - ocenění Medaile Za zásluhy I. stupeň 

o 2. října 2014 - od VŠVU v Bratislavě obdržel čestný 

doktorát (dr. h. c.) jako jediný fotograf v Česku a na 

Slovensku 

o od března 2019 je prvním nositelem ceny Jantar za 

celoživotní dílo  

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0treit#Ceny_a_o

cen%C4%9Bn%C3%AD 

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2618
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Zapletal
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25624
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Bratislav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestn%C3%BD_doktor%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestn%C3%BD_doktor%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0treit#Ceny_a_ocen%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0treit#Ceny_a_ocen%C4%9Bn%C3%AD


KLÍMA, Ivan 
Klíma, Ivan, 1931-                                                                        

     

 * 14. 09. 1931                 

                                                        
o  český prozaik 

o dramatik 

o pedagog 

o v roce 2002 - ocenění Medaile Za zásluhy I. stupeň 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kl%C3%ADma 
 
 

 

MARÍAS, Javier    
Marías, Javier, 1951-                                                                     
    

* 20. 09. 1951                 

                                                        
o  španělský spisovatel 

o překladatel 

o profesor 

o novinář 

o 2011 – Rakouská státní cena za 

evropskou literaturu 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Javier_Mar%C3%ADas 
 
 
 
 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3094
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kl%C3%ADma
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/27472
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javier_Mar%C3%ADas


GOLDFLAM, Arnošt    
Goldflam, Arnošt, 1946-                                                                  
   

 * 22. 09. 1946                 

                                                        
o  český herec  

o dramatik 

o režisér  

o vysokoškolský pedagog 

o spisovatel pro děti 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Goldflam 

 

GALANDAUER, Jan    
Galandauer, Jan, 1936-                                                           

   * 29. 09. 1936                 

                                                        
o  český historik 
 

Předmětem jeho specializace jsou politické 

dějiny pozdní habsburské monarchie, 

okolnosti vzniku Československa a odboj za 

první světové války.  

Nemalou část jeho díla představují biografie a početná je jeho 

popularizační tvorba v rámci žánru literatury faktu. V anketě 

časopisu Dějiny a současnost o nejlepší historickou knihu zvítězila v roce 

2002 jeho publikace o bitvě u Zborova. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Galandauer 
 
 

 
 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/73578
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Goldflam
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4283
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD_odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD_odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura_faktu
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_a_sou%C4%8Dasnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Galandauer


100 výročí narození 

 

12. 9. 1921 Lem, Stanisław, 1921-2006                                         

polský prozaik a esejista († 27. 3. 2006) – 100. výročí 

narození  

 

15. 9. 1921  Gordon, Richard, 1921-2017                                    

anglický prozaik († 11. 8. 2017) – 100. výročí narození  

 
 

 

Z Á Ř Í 

výběr 

 

1. 9. 1941  Orten, Jiří,                                                                               

vl. jm. Jiří Ohrenstein, básník a prozaik (* 1919)                        

– 80. výročí úmrtí  

 

2. 9. 1936  Zábranský, Vlastimil,                                                  

malíř a grafik – († 2021) - 85. výročí narození  

 

3. 9. 1896  Levý, Otakar,                                                               

překladatel a básník († 1946) – 125. výročí narození  

 

4. 9. 1976  Novomeský, Ladislav,                                                  

slovenský básník, publicista a esejista (* 1904)                            

– 45. výročí úmrtí  

 

7. 9. 1901 Glazarová, Jarmila,                                                                

prozaička a publicistka († 1977) – 120. výročí narození 

  

8. 9. 1841  Dvořák, Antonín,                                                         

hudební skladatel († 1904) – 180. výročí narození  

 

10. 9. 2016 Klimtová, Vítězslava,                                                               

malířka, ilustrátorka a spisovatelka (* 1941)                                        

– 5. výročí úmrtí 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1620
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2148
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25453
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/486
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/30511
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13142
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/30095
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/26759
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/30118


  

13. 9. 1916  Dahl, Roald,                                                                             

anglický prozaik, autor knih pro děti († 1990)                                     

– 105. výročí narození  

 

14. 9. 1321  Dante Alighieri,                                                                             

italský básník (* 1265) – 700. výročí úmrtí  

 

14. 9. 1851  Cooper, James Fenimore,                                                            

americký prozaik (* 1789) – 170. výročí úmrtí  

 

17. 9. 1931  Carriere, Jean-Claude,                                                               

francouzský prozaik, dramatik a scenárista († 2021)             

– 90. výročí narození  

 

18. 9. 1901  Gel, František,                                                                             

vl. jm. Feigel, prozaik a žurnalista († 1972)                                             

– 120. výročí narození 

 

19. 9. 1911  Golding, William,                                                                  

anglický prozaik, nositel Nobelovy ceny († 1993)                  

– 110. výročí narození 

  

21. 9. 1866  Wells, H. G. (Herbert George),                                                   

anglický prozaik († 1946) – 155. výročí narození  

 

21. 9. 1911  Havel, Rudolf,                                                                                              

literární vědec, překladatel, editor, († 1993)                          

– 110. výročí narození  

 

21. 9. 1916  Giroud, Françoise,                                                                    

francouzská novinářka, scenáristka, spisovatelka                             

a politička († 2003) – 105. výročí narození  

 

23. 9. 1901  Seifert, Jaroslav,                                                                         

básník, publicista, prozaik a překladatel, nositel Nobelovy 

ceny († 1986) – 120. výročí narození  

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2449
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12723
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3591
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4436
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/66
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/7986
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/617
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1325
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/20030
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/295


24. 9. 1931   Mináčová, Zuzana,                                                                   

slovenská fotografka – 90. výročí narození  

 

25. 9. 1906  Ježek, Jaroslav,                                                                         

hudební skladatel a klavírista († 1942)                                               

– 115. výročí narození  

 

25. 9. 1941  Brousek, Antonín,                                                                            

básník († 2013) – 80. výročí narození  

 

27. 9. 2011  Hubač, Jiří,                                                                                          

dramatik a scénárista (* 1929) – 10. výročí úmrtí  

 

28. 9. 1891  Melville, Herman,                                                                        

americký prozaik a básník (* 1819) – 130. výročí úmrtí  

 

28. 9. 1966 Breton, André,                                                                     

francouzský básník a prozaik (* 1896) – 55. výročí úmrtí  

 

28. 9. 1971  Reynek, Bohuslav,                                                                   

malíř, grafik, básník a překladatel (* 1892)                                       

– 50. výročí úmrtí  

 

30. 9. 1906  Tomeček, Jaromír,                                                                      

prozaik, redaktor, autor knih pro děti, († 1997)                                

– 115. výročí narození  

 

30. 9. 2011  Kárník, Zdeněk,                                                                                

historik (* 1931) – 10. výročí úmrtí  

 
 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/80722
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/26071
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6537
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/5745
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/410
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/22620
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/7550
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/23570
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4868

