
BOHDALOVÁ,Jiřina    
Bohdalová, Jiřina, 1931-     

                                                                                                       

* 03. 05. 1931  

               
o česká divadelní a filmová herečka 

o účinkovala v řadě televizních 

seriálů a pořadů 

o významná vypravěčka dětských pohádek a 

večerníčků 

o autorka kuchařských knih 

o obdržela řadu ocenění - Český lev, TýTý, Thálie: 

Cena za celoživotní mistrovství v oboru činohra 

(2010), Medaile Za zásluhy 1. Stupeň (2013) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_Bohdalov%C3%A1 

 

JUST,Vladimír    
Just, Vladimír, 1946-  
* 06. 05. 1946 

                                                        
o český publicista 

o divadelní historik 

o literární kritik 

o spisovatel 

o pedagog 
o jako divadelní kritik se zabýval tvorbou Vlasty Buriana. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Just 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/192
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Th%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_Bohdalov%C3%A1
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6887
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Burian
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Just


MOLDANOVÁ,Dobrava    
Moldanová, Dobrava, 1936-                                                           

* 12. 05. 1936 

                                                    
o česká pedagožka 

o literární historička a kritička 

o spisovatelka 

 

oblasti odborného zájmu: 

o próza 20. století 

o literatura psaná ženami 

o problematika českých příjmení 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrava_Moldanov%C3%A1 

 
 

BRATRŠOVSKÁ, Zdena 
Bratršovská, Zdena, 1951-  

 * 13. 05. 1951 

 
o česká spisovatelka 

o dramatička  a prozaička 

o básnířka 

o od roku 1974 zahájila  literární 

spolupráci s Františkem Hrdličkou, 

která trvá dodnes. Jejich dílo je 

obsáhlé a žánrově pestré. Jejich prózy byly přeloženy do 

slovenštiny, němčiny, angličtiny a finštiny. Ukázky ze své 

tvorby četli na Slovensku, v Německu, Holandsku, Kanadě  a 

USA. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdena_Bratr%C5%A1ovsk%C3%A1 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/683
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrava_Moldanov%C3%A1
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/10949
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hrdli%C4%8Dka_(spisovatel)
http://hague.czechcentres.cz/cs/galerie/foto/jak-se-pise-ve-dvou1/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdena_Bratr%C5%A1ovsk%C3%A1


PREISS, Pavel                             
Preiss, Pavel, 1926- 

 * 21. 05. 1926 
o český historik umění  

o badatelsky se zabýval činností                              

J    Jana  Quirina Jahna. 

o publicista  

o pedagog 

o jeho babičkou byla spisovatelka Gabriela 

Preissová. 

o  roku 1950 byl odveden k nově založenému útvaru PTP. 

Tomuto útvaru zůstal nedobrovolně věrný po celou dobu 

jeho existence, až do roku 1954.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Preiss 

 

BUBEN, Milan                    
Buben, Milan, 1946-  

 

 * 25. 05. 1946 

 
o český historik  

o heraldik 

o pedagog 

o publicista  

o magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů 
 

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

 

 

 

 
 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/11547
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Quirin_Jahn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Preiss
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/9283
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Buben


100 výročí narození 

  4. 5. 1921  Segert, Stanislav, 1921-2005                                                                

historik-orientalista, religionista, literární vědec († 30. 9. 

2005)    – 100. výročí narození  

 

10. 5. 1921  Hilčr, Jindřich, 1921-2003                                                    

básník, autor knih pro děti, editor († 21. 6. 2003)                                    

– 100. výročí narození  

 

10. 5. 1921  Marco, Jindřich, 1921-2000                                                          

fotograf a publicista († 20. 12. 2000) – 100. výročí narození  

 

12. 5. 1921  Mowat, Farley, 1921-2014                                                   

kanadský anglicky píšící prozaik (†  6. 5. 2014)                                        

– 100. výročí narození  

 

22. 5. 1921  Brom, Gustav, 1921-1995                                                             

vl. jm. Gustav Frkal, jazzový kapelník, skladatel, klarinetista a 

zpěvák, působil v Brně († 25. 9. 1995) – 100. výročí narození  

 
 

KVĚTEN 

výběr 
 

3. 5. 1906 Huyghe, René,                                                                                   

francouzský historik a teoretik umění († 1997)                                     

– 115. výročí narození  

 

5. 5. 1846  Sienkiewicz, Henryk,                                                                    

polský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny                    

(† 1916) – 175. výročí narození  

 

5. 5. 1901  Řezáč, Václav,                                                                                      

vl. jm. Václav Voňavka, prozaik, autor knih pro děti († 1956)                            

– 120. výročí narození  

 

6. 5. 1856  Freud, Sigmund,                                                                         

rakouský psychiatr, zakladatel psychoanalýzy († 1939)                              

– 165. výročí narození  

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13469
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/11017
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6618
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2656
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/37480
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/44701
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/24914
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/30187
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25490


6. 5. 1871 Morgenstern, Christian,                                                                           

německý básník a překladatel († 1914)  – 150. výročí narození  

 

6. 5. 2011   Burian, Jan,                                                                                                 

klasický filolog a historik (* 1929) – 10. výročí úmrtí  

 

7. 5. 1861  Thákur, Rabíndranáth,                                                                             

bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel a 

filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu († 1941)                             

– 160. výročí narození  

 

7. 5. 1901  Včelička, Géza,                                                                                                       

vl. jm. Antonín Eduard V., prozaik a novinář († 1966)                             

– 120. výročí narození  

 

7. 5. 1996  Urban, Otto,                                                                                                   

historik (* 1938) – 25. výročí úmrtí  

 

8. 5. 1936  Hedbávný, Zdeněk,                                                                                 

dramaturg, teatrolog a překladatel († 2003)                                    

– 85. výročí narození  

 

 

14. 5. 1931  Dyk, Viktor,                                                                                                        

básník, prozaik, dramatik, publicista (* 1877) – 90. výročí úmrtí  

 

15. 5. 1886  Dickinson, Emily,                                                                                                         

americká básnířka (* 1830) – 135. výročí úmrtí           

 

15. 5. 1891  Bulgakov, Michail Afanas'jevič,                                                                                        

ruský prozaik, dramatik a novinář († 1940)                                                

– 130. výročí narození  

 

15. 5. 1911  Frisch, Max,                                                                                                           

švýcarský německy píšící dramatik, prozaik a esejista († 1991)            

– 110. výročí narození  

 

15. 5. 1916  Hrubý, Karel Otto,                                                                                                      

fotograf, působil v Brně (†  1998) – 105. výročí narození  

 

15. 5. 1926  Shaffer, Peter,                                                                                                             

anglický dramatik († 2016) – 95. výročí narození  

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13138
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/33558
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13077
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2682
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12299
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/5739
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13108
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1521
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/23447
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/43005
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/334575


17. 5. 1926  Souček, Ludvík,                                                                                               

spisovatel a publicista († 1978) – 95. výročí narození  

 

18. 5. 1911 Mahler, Gustav,                                                                                            

rakouský hudební skladatel a dirigent (* 1860)                                         

– 110. výročí úmrtí  

 

18. 5. 1971 Kadlec, Svatopluk,                                                                                          

básník a překladatel (* 1898) – 50. výročí úmrtí  

 

18. 5. 1981  Saroyan, William,                                                                              

a   americký prozaik a dramatik (* 1908) – 40. výročí úmrtí  

 

21. 5. 1926  Hrnčíř, Svatopluk,                                                                                     

prozaik, autor knih pro děti († 2014) – 95. výročí narození  

 

22. 5. 2016  Born, Adolf,                                                                                                      

malíř, kreslíř, ilustrátor a karikaturista (* 1930)                       

– 5. výročí úmrtí  

 

23. 5. 1906  Ibsen, Henrik,                                                                                            

norský dramatik a básník (* 1828) – 115. výročí úmrtí  

 

26. 5. 1976  Heidegger, Martin,                                                                                          

německý filozof (* 1889) – 45. výročí úmrtí  

 

28. 5. 1961   Vrba, Jan,                                                                                                        

prozaik a básník (* 1889) – 60. výročí úmrtí  

 

30. 5. 1941  Hořejší, Jindřich,                                                                                            

básník a překladatel (* 1886) – 80. výročí úmrtí  

 

30. 5. 2016  Bartoněk, Antonín,                                                                                              

klasický filolog, historik umění a publicista (* 1926)                        

– 5. výročí úmrtí  

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6437
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/36033
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3044
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25609
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2624
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/248
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12716
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2472
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2152
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4685
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/9005

