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
je také velmi populární v zahraničí, bylo přeloženo do více než 28 jazyků

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

český malíř
ilustrátor
sochař
grafik
loutkař
scénárista a režisér animovaných filmů
jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu
s oblibou používal ve svých filmech loutky

24. února 1912 – 30. prosince 1969
pro děti napsal a ilustroval pohádkovou knihu Zahrada
ilustroval knihy:

Broučci
Špalíček veršů a pohádek
Andersenovy pohádky
Staré pověsti české
Fimfárum

* 16. února 1932 v Jičíně
český spisovatel, scenárista,
redaktor, filmový dramaturg, autor
knížek pro děti a mládež
Pro děti a mládež

Metráček
Kopretiny pro zámeckou paní
Nepřeletí mne ptáci
Údolí krásných žab
Na semaforu zelená
Pusinky
Něžně háčkovaný čas
Kalendář pro zamilované holky
Knížka pro zamilované holky
Jak jsme poslouchali noc
Ráj je daleko

První polovina nebe
Miliónová holka
Nebreč Lucie
Pro dospělé

Barvoslepý
V každém okně Julie
Operace mé dcery
Formule 1
Běh znaveného koně
Pyžamo po mrtvém
Miluji tě, vole!

27. února 1907 – 15. prosince 1987

český spisovatel
O lékaři Pingovi
O třech penízcích
Honzíkova cesta
O letadélku Káněti
Pět bohů táhne přes moře
Jak vodníci udobřili sumce
Dva kluci v palbě
Divoký koník Ryn
Jak jel Vítek do Prahy
Dětská encyklopedie
Střídá se kapitán
Adam a Otka
Vítek

7. února 1812 – 9. června 1870

7. února 1812 – 9. června 1870

anglický spisovatel

je považován za jednoho z největších romanopisců 19. století
Kronika Pickwickova klubu
Tajemství Edwina Drooda
Oliver Twist
Mikuláš Nickleby
Starožitníkův krám
Barnabáš Rudge
Vánoční koleda
Děd a vnuk
Zvony novoroční
David Copperfield
Ponurý dům
Zlé časy
Malá Dorritka

25. února 1842–30. března 1912

německý spisovatel
Černý mustang
Divokým Kurdistánem
Karavana otroků
Komanč a zálesák
Old Surehand
Petrolejový princ
Syn lovce medvědů
V Říši stříbrného lva
Vinnetou
Žezlo a kladivo
Žut
Poklad ve Stříbrném jezeře
Poslední cesty obou Quitzowů

