
DOSTÁL,Aleš    
Dostál, Aleš, 1946-                                                                              

 

* 05. 06. 1946    

 
o český spisovatel 
o ve svém díle se věnuje 

autobiograficky laděným příběhům 
z moravskoslezské přírody 

o pracoval jako lesní technik 
(Karlovice ve Slezsku, Javorník ve Slezsku, Vítkov) 

o od roku 1992 do 2009 byl revírníkem na revíru Dubová  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Dost%C3%A1l 

 
 

SCHMID,Jan    
Schmid, Jan, 1936-                                                                              

 

* 14. 06. 1936 

                                                        
o český divadelní režisér 
o herec 
o výtvarník  
o dramatik 
o spisovatel 
o  Cena Thálie 2016 za mimořádný 

umělecký přínos českému 
divadelnímu umění 

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

 

 

 

 

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/619
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Dost%C3%A1l
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/32681
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_Th%C3%A1lie_2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Schmid


KLAUS,Václav    
Klaus, Václav, 1941-                                                                             

 

* 19. 06. 1941 

                                                        
o český ekonom 
o politik 
o v letech 2003–2013 zastával 

úřad prezidenta České republiky 
o publicista 
o je autorem více než třiceti titulů. Jeho nejúspěšnější 

knihou je Modrá, nikoli zelená planeta, která byla 
přeložena do osmnácti jazyků. Mezi další známá díla 
patří Evropská integrace bez iluzí a kniha Zápisky z cest. 

o dne 28. října 2019 obdržel nejvyšší                                                  
státní vyznamenání České republiky, Řád Bílého lva.  

o   
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus 

 

 

100 výročí narození 

  9. 6. 1921 Máčel, Zdeněk,                                                                                        

grafik, malíř sochař († 30. 12. 2002) – 100. výročí narození 

 

21. 6. 1921  Fleischmann, Ivo,                                                                             

básník a překladatel († 7. 7. 1997) – 100. výročí narození  

 

26. 6. 1921  Hanák, Mirko,                                                                             

malíř, grafik a ilustrátor († 4. 11. 1971) – 100. výročí narození  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/17230
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1,_nikoli_zelen%C3%A1_planeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_integrace_bez_iluz%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1pisky_z_cest&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_vyznamen%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/278611
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4539
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/216


ČERVEN 
výběr 

 

2. 6. 1996  Spěváček, Jiří,                                                                         

historik, editor (* 1923) – 25. výročí úmrtí  

 

2. 6. 1996  Garfield, Leon,                                                                                        

anglický prozaik, autor dobrodružných románů pro mládež                              

(* 1921) – 25. výročí úmrtí 

  

3. 6. 1801  Škroup, František,                                                                   

hudební skladatel († 1862) – 220. výročí narození 

  

3. 6. 1926  Ginsberg, Allen,                                                                            

americký básník († 1997) – 95. výročí narození  

 

4. 6. 1931 Zábrana, Jan,                                                                                      

básník, prozaik a překladatel († 1984) – 90. výročí narození  

 

6. 6. 1961  Jung, Carl Gustav,                                                                                    

švýcarský psychoanalytik a kulturní antropolog (* 1875)                                  

– 60. výročí úmrtí  

 

8. 6. 1926 Cvek, Dušan,                                                                                             

lékař se specializací na léčbu tuberkulózy, básník a šachista                        

– 95. výročí narození 

 

8. 6. 1931  Kafka, Vladimír,                                                                         

redaktor a překladatel († 1970) – 90. výročí narození  

 

11. 6. 1906 Bartoš, František,                                                               

sběratel lidové slovesnosti, filolog a publicista (* 1837)                              

– 115. výročí úmrtí  

 

12. 6. 1946  Toman, Karel,                                                                                                       

vl. jm. Antonín Bernášek, básník a překladatel (* 1877)                              

– 75. výročí úmrtí  

 

14. 6. 1936  Chesterton, G. K. (Gilbert Keith),                                            

anglický prozaik a publicista (* 1874) – 85. výročí úmrtí 

  

15. 6. 1991  Reichmann, Vilém,                                                              

fotograf, výtvarník a karikaturista (* 1908)                                           

– 30. výročí úmrtí  

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/13401
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/7610
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/38981
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6552
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/40
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2451
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12288
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/7936
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/8304
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/830
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1081
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/19681


17. 6. 1951  Zacha, Eduard,                                                                                         

nakladatelský redaktor, působil v rámci moravské samizdatové 

redakce Texty přátel, básník a spisovatel († 2012)                                  

– 70. výročí narození 
 

17. 6. 2011  Pálka, Dušan,                                                                                              

grafik, fotograf, karikaturista, humorista a kreslíř (* 1942)                   

– 10. výročí úmrtí  

                                                                                                                                                                                            

19. 6. 1926  Nesvadba, Josef,                                                                       

prozaik a scenárista († 2005) – 95. výročí narození  

 

19. 6. 1941  Vodňanský, Jan,                                                                                     

básník, textař a zpěvák († 2021) – 80. výročí narození  

21. 6. 1816 Brontë, Charlotte,                                                                         

anglická prozaička († 1855) – 205. výročí narození  

23. 6. 1891  Vančura, Vladislav,                                                                            

prozaik a dramatik (popraven 1. 6. 1942)                                            

– 130. výročí narození 

 

25. 6. 1931  Kárník, Zdeněk,                                                                     

historik († 2011) – 90. výročí narození  

 

25. 6. 2011  Kural, Václav,                                                                                   

historik (* 1928) – 10. výročí úmrtí  

 

27. 6. 2001  Jansson, Tove,                                                                         

švédsky píšící finská malířka, grafička a prozaička, autorka 

příběhů pro děti (* 1914) – 20. výročí úmrtí  

 

30. 6. 1911   Miłosz, Czesław,                                                                                       

polský básník, prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny                   

(† 2004) – 110. výročí narození  

 

30. 6. 1981  Bonhardová, Nina,                                                                                 

prozaička, básnířka, autorka knih pro děti (* 1907)                         

– 40. výročí úmrtí 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/370668
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/14918
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/456
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12431
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/30055
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/2601
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/4868
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/42059
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/8616
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/6990
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/9585

