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Výběr z významných výročí roku 2013 je pomůckou ke kulturně vzdělávací, propagační a informační 
činnosti. Kalendárium se soustřeďuje především na literární osobnosti, ale připomíná i výročí 
narození a úmrtí význačných představitelů ostatních oblastí české a světové kultury. Pozornost je 
věnována zejména osobnostem regionálním. Ve vstupní části uvádíme přehled státních svátků ČR a 
výběr z významných našich, mezinárodních a světových dnů. 
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LEDEN 
1.1.              Mezinárodní den míru  (World Day of Peace) -  vyhlášen  roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI. 

1.1.              Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu  (vznik samostatné České republiky v roce 
1993) 

19.1.              Výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969  

27.1.              Mezinárodní den památky obětí holocaustu ( International  Day of Commemoration in memory of the 
victims of the Holocaust) -  vyhlásilo OSN roku 2005 k  60. výročí osvobození koncentračního tábora v  
Osvětimi v roce 1945 

28.1. Den ochrany osobních údajů -  vyhlásila Rada Evropy roku  2007 
 
 
ÚNOR 
2.2. Světový den mokřadů  (World Wetlands Day) -  vyhlásil sekretariát Ramsarské úmluvy roku 1971 
4.2 Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) - vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině  

roku  2000 
11.2. Světový den nemocných ( World Day of the Sick) - vyhlášen od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla 

II. 
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka (International Mother Language Day) -  vyhlásilo UNESCO od roku 

1999  
22.2. Den obětí zločinu -  vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na počest dne, kdy v roce 1990 

podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí 
22.2.  Den sesterství  (Thinking Day) -  celosvětový svátek skautů, vyhlásila Skautská organizace od roku 1927, 

den výročí narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových ( v letech 1857 a 1889) 
 
 



 4 

BŘEZEN 
2.3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír -  vyhlásilo sdružení  PEN klub v roce 1984 
7.3. Památný den ČR – výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850 
8.3. Mezinárodní den žen (International Women´s Day) -  výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 

1909, slaví se od r. 1911 

10.3.             Den solidarity s Tibetem (Solidarity Day for Tibet) -  výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě 
v roce 1959 

12.3.             Významný den ČR – Vstup ČR do NATO v roce 1999 
15.3. Mezinárodní den práv spotřebitelů - od roku 1983 
21.3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace -  výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960, 

vyhlásilo OSN   od roku 1966 
21.3. Mezinárodní den zdravého spánku - slaví se od roku 2001 symbolicky v první jarní den z iniciativy 

Celosvětového globálního projektu o spánku a zdraví (WWPSH)  
21.3. Světový den poezie (World Poetry Day) - vyhlásilo UNESCO od roku 1999 
21.3.                 Světový den lesů (World Forest Day) -  vyhlásila Konfederace evropského zemědělství  (CEA) roku 1971 
22.3. Světový den vody (World Water Day)  - vyhlásilo OSN od roku 1992  
23.3. Světový den meteorologie (World Meteorological Day) -  výročí založení Světové meteorologické 

organizace (WMO) v roce 1950, slaví se od roku 1961  
24.3. Světový den boje proti tuberkulóze (World Tuberculosis Day), - vyhlásila Světová zdravotnická 

organizace (WHO) v roce 1982  
27.3. Mezinárodní den divadla -  výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 

z rozhodnutí  9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu 
28.3. Den učitelů  - výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592 
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DUBEN 
1.4. Mezinárodní den ptactva  (International Bird Day ) – výročí podepsání  Konvence o ochraně užitečného 

ptactva, slaví se od roku 1906 
2.4. Mezinárodní den dětské knihy -  výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen 

Mezinárodním výborem pro dětskou knihu  (IBBY)  roku 1967 
7.4.  Světový den zdraví (World Health Day) -  výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, 

slaví se od roku 1950  
8.4. Mezinárodní svátek Romů - vyhlášen na 1. romském kongresu v roce 1971, v ČR se slaví  od roku 2001 
12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se 

od roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace 
18.4. Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel (International Day for Monuments and Sites) - 

slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO 
22.4. Den Země (Eath Day) - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o 

prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí 
23.4. Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světové 

literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a 
dalších významných spisovatelů 

24.4. Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech (World Lab Anímal Day) -  vyhlásila britská Národní  
společnost proti vivisekci (NAVS) v roce 1979 

26.4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl -  výročí havárie v roce 1986 
26.4. Světový den duševního vlastnictví -  vyhlásilo OSN, vstoupila v platnost Úmluva o zřízení  Světové 

organizace duševního vlastnictví  (WIPO), od roku 2001 
27.4. Světový den grafiky -  slaven od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady 

organizací grafického designu  
28.4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vyhlásila Mezinárodní organizace práce (ILO) 
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29.4. Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese 
Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982 

 
 
KVĚTEN 
1.5. Svátek práce -  výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí 

kongresu  2. internacionály  
3.5. Den Slunce (International Sun Day) -  z iniciativy sdružení v USA (NASA, UNEP) od roku 1971 

3.5.              Mezinárodní den svobody tisku - poprvé byl uspořádán roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez           
hranic  

5.5.             Významný den ČR, - výročí Květnového povstání pražského lidu v roce 1945 
8.5. Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace Německa v roce 1945 
8.5. Mezinárodní den Červeného kříže -  výročí narození Henriho Dunanta – zakladatele Červeného kříže, 

slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže 

9.5.             Den Evropy – upomínka na historický den r. 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí        
Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli – 
označován též jako Schumanův den 

12.5.  Svátek matek (druhá květnová neděle) -  slaví se od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa 
Wilsona schválil kongres USA 

15.5. Mezinárodní den rodiny (International Day of the Family) -  slaví se z rozhodnutí  OSN od roku 1993 
17.5. Světový den telekomunikací -  výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od 

roku 1969  (OSN) 
18.5. Mezinárodní den muzeí (International Museum Day) -  slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní 

muzejní rady 
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21.5. Světový den kulturního rozvoje (World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development) - 
vyhlášen UNESCO od roku 2001 

22.5. Světový den biologické rozmanitosti ( International Day for Biological Diversity) -  slaví se od roku 2001 
24.5. Evropský den parků (European Day of Parks) -  slaví se od roku 1999 z podnětu Federace evropských 

parků  (EUROPARC Federation) 

24.5.             Mezinárodní den nezvěstných dětí (International Day fo Missing Children) -  v USA z podnětu prezidenta 
od roku 1983, v Evropě od roku 1986 

25.5. Den Afriky – výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963 
28.5. Mezinárodní den počítačů (International Day of Computers) -  připomíná zveřejnění klíčového článku 

anglického  matematika Alana Mathisona Turinga o umělé inteligenci (1950) 
31.5. Světový den bez tabáku (World No Tobacco Day) - vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) od 

roku 1987 
 
ČERVEN 
1.6. Mezinárodní den dětí (International Children´s Day) - slaví se od roku 1950 z rozhodnutí mezinárodních 

federací žen, mládeže, učitelů a OSN 
4.6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese ( International Day of Innocent Children Victims of 

Aggresion) -  od roku 1982 (OSN) 

5.6.             Světový den životního prostředí (World Environment Day) -  slaví se od roku 1972 z rozhodnutí 
konference OSN o problémech   životního prostředí  

8.6. Světový den oceánů (World Ocean Day) -  vyhlášen na Konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru 
v roce 1992 

12.6. Mezinárodní den boje proti dětské práci -  vyhlásilo OSN a Mezinárodní organizace práce (ILO) 

14.6.             Světový den dárců krve -  vyhlášen  Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími zdravotnickými 
federacemi 
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17.6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (World Day to Combat Desertification and Drought)  -  
slaví se od r. 1995 na podnět OSN 

20.6. Mezinárodní den uprchlíků -  vyhlášen v roce 2001 k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN) 
21.6. Svátek hudby -  mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra kultury a informací Jacka Langa 

od roku 1985, v ČR od roku 1990 
26.6. Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování -  od roku 1988 (OSN) 

26.6.               Mezinárodní den na podporu obětí mučení (International Day in Support of Torture Victim) -  vyhlášen 
OSN k 10.výročí začátku platnosti  Úmluvy proti mučení (1987)  

27.6.   Významný den ČR – Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové 
v roce 1950) 

30.6.              Den ozbrojených sil -  slaví se od r. 2002 na paměť vojenské přehlídky čsl. zahraničního odboje v Darney      
roku 1918 

 
 
ČERVENEC 
2.7. Světový den UFO (World UFO Day) -  navrhly  v roce 2001 ufologické organizace k výročí údajné  

havárie UFO v Roswellu v roce 1947 
5.7.  Státní svátek ČR – připomínka příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu roku 863 
6.7. Mezinárodní den družstev (1. sobota v červenci) -  od roku 1995 (OSN) 
6.7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415 
11.7.  Světový den populace (World Population Day) -  vyhlášen  OSN v roce 1989 , tento den podle odhadu 

dosáhl počet počet obyvatel  Země 5 miliard 
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SRPEN 
 
6.8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní  (Hiroshima Day) -  výročí svržení první jaderné pumy na 

Hirošimu v r. 1945 
9.8. Mezinárodní den původních obyvatel světa (International Day of the World´s Indigenous People) -  od 

roku 1994 (OSN) 
9.8. Den Nagasaki -  výročí svržení jaderné bomby v roce 1945 
12.8. Mezinárodní den mládeže (World Youth Day) -  od roku 2000 (OSN) 
23.8. Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení (International Day for Remembrance of the 

Slave Trade and Abolition) -  od r. 1997 ve výroční den vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu 
v r.1791 (UNESCO) 

 
 
ZÁŘÍ 
1.9. Světový den míru (World Day of Peace) -  vyhlašuje OSN od roku 1959 
8.9.            Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day) - slaví se od roku 1966 (UNESCO) 

14.-15.9.           Dny evropského dědictví (2. víkend v září) -  v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických                                                
sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek 

16.9.  Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) -  
od   roku 1987 (OSN) 

22.9.  Světový  den měst bez aut  (Word Car free Day) -  od roku 1998 ve Francii, později jinde ve světě 
25.9. Mezinárodní den neslyšících (International Day of the Delf) -  slaví se od roku 1958 
27.9. Světový den cestovního ruchu  - vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu 
28.9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929 
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30.9. Světový den srdce (World Heart Day - od roku 2000 z podnětu Světové federace srdce (WHF) a Světové 
zdravotnické organizace (WHO) 

30.9.              Mezinárodní den překladatelů - slaví se na sv. Jeronýma, patrona překladatelů 
 
 
ŘÍJEN 
1.10. Mezinárodní den hudby (International Day of the Music) -  slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební 

rady od roku 1974 
1.10. Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons) - slaví se od roku 1998 (OSN) 
2.10. Světový den hospodářských zvířat (World Farm Anímal Day) -  slaví se od  roku 1983  
4.10. Světový den zvířat (World Animal Day) -  vyhlásilo shromáždění ekologů ve Florencii v den svátku 

sv.Františka z Assisi,  patrona zvířat 
5.10. Světový den učitelů -  vyhlášen roku 1994  (UNESCO) 
7.10. Světový den lidských sídel (1. pondělí v říjnu) -  od roku 1985 (OSN) 
9.10. Světový den pošty (Post World Day) - výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 

(OSN) 
10.10. Světový den duševního zdraví  (World Menthal Health Day) - od roku 1992 z podnětu Světové federace 

pro duševní zdraví (WFMH) 
13.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (Internatinal Day for  Natural Disaster Reduction), - 

vyhlásilo OSN v roce 1989) 
15.10. Světový den žen žijících na venkově -  o jeho vyhlášení rozhodlo OSN v r. 1995 
16.10. Světový den výživy ( World Food Day) -  výročí založení organizace pro výživu a zemědělství v roce 

1945 - slaví se od roku 1981 (OSN) 

17.10.             Světový den za vymýcení chudoby (World Day for the Eradication Poverty) -  od roku 1992 (OSN) 

20.10.             Den stromů (Tree  Day) -  OSN od roku 1951, v ČR obnovena tradice  v roce 2000  
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24.10.  Den Organizace spojených národů (United Nations Day) - výročí vstupu Charty OSN v platnost, slaví se        
od   roku 1945 

24.10. Světový den informací o rozvoji -  slaví se z rozhodnutí  OSN od roku 1972  
28.10. Státní svátek ČR – vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918 
31.10. Světový den spoření -  vyhlášen od roku 1924 na Kongresu spořitelů v Miláně 
 
 
LISTOPAD 
10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj (World Science Day for Peace and Development) -  vyhlásilo 

UNESCO od roku 2001 
11.11. Mezinárodní den válečných veteránů - slaví se u příležitosti výročí podpisu příměří, kterým v roce 1918 

skončila 1. světová válka 
13.11. Mezinárodní den nevidomých -  výročí narození Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele 

systematické výchovy nevidomých, v roce 1745, slaví se od roku 1946 

14.11.             Světový den bez aut - v ČR se konal  poprvé v roce 1991 na výzvu nizozemské organizace European 
Youth Forest Action 

15.11. Den vězněných spisovatelů  -  vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993 
16.11. Mezinárodní den tolerance ( International  Day for Tolerance) - od roku 1995 (UNESCO) a 1996 (OSN) 
17.11. Státní svátek ČR - Mezinárodní den studentstva, Den boje studentů za svobodu a demokracii, výročí 

perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 
20.11. Den industrializace Afriky -  od roku 1993 (OSN) 
21.11. Světový den televize (World Television Day)  -  od r. 1997 (OSN), v tento den se konalo v roce 1996 

První televizní fórum OSN v New Yorku  
25.11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách (International Day for the Elimination  Violence against 

Women) -  výročí zavraždění tří dominikánských sester – bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN) 
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29.11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života, Den nenakupování (Buy Nothing Day) -               
( poslední pátek v listopadu) od roku 1992 

29.11. Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem – výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 
1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978 

 
PROSINEC 
1.12. Světový den boje proti AIDS -  vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988  
2.12. Mezinárodní den boje za zrušení otroctví ( International Day for the Abolition Slavery) - slaví se od roku 

1984 (OSN) 
2.12. Světový den počítačové gramotnosti -  od roku 2001 
3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených - od roku 1993 (OSN)  
5.12. Mezinárodní den dobrovolníků - slaví se od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch, kteří dobrovolně 

pomáhají trpícím  
7.12. Mezinárodní den civilního letectva (International Civil Aviation Day) -  od roku 1996 (OSN) 
10.12. Den lidských práv (Human Right Day) -  výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným 

shromážděním OSN v roce 1948, slaví se od roku 1950  
11.12. Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce 1946 
11.12. Mezinárodní den hor (International Mountain Day) -  vyhlásilo OSN od roku 2003 
18.12. Mezinárodní den migrantů - od roku 2000 (OSN) 
20.12. Mezinárodní den lidské solidarity (International Human Solidarity Day) - vyhlásilo OSN od roku 2005 
 
 

 
KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 
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LEDEN 
1.1.1768 nar. MARIA EDGEWORTHOVÁ, anglicky píšící irská prozaička (zemř. 22.5.1849) – 245. výročí 

narození 
1.1.1823 nar. SÁNDOR PETÖFI, maďarský básník (zemř. 31.7.1849) – 190. výročí. narození 
1.1.1863 nar. PIERRE FREDI DE COUBERTIN, francouzský filozof, historik, iniciátor obnovení olympijských 

her (zemř. 2.9.1937) – 150. výročí narození 
1.1.1883 nar. FEDERICO TOZZI, italský básník, prozaik a literární kritik (zemř. 21.3.1920) – 130. výročí narození 
1.1.1893 nar. KAREL DVOŘÁK, sochař (zemř. 28.2.1950) – 120. výročí narození 
1.1.1913 nar. VLADIMÍR VOKOLEK, básník, prozaik, esejista a kritik (zemř. 23.7.1988) – 100. výročí narození 
1.1.1948 nar. v Brně BORIS MYSLIVEČEK, grafik a designér – 65. výročí narození 
3.1.1923 nar. EMANUEL FRYNTA, básník, překladatel a publicista (zemř. 11.10.1975) – 90. výročí. narození 
3.1.1923 zemř. JAROSLAV HAŠEK, prozaik a publicista (nar. 30.4.1883) – 90. výročí. úmrtí 
4.1.2008 zemř..STIG CLAESSON, švédský prozaik, filmový scenárista, malíř a ilustrátor (nar. 2.6.1928) – 5. 

výročí úmrtí 
6.1.1878 nar. CARL SANDBURG, americký básník a prozaik (zemř. 22.7.1967) – 135. výročí narození 
6.1.1928 nar. EVA KMENTOVÁ, sochařka (zemř. 8.4.1980) – 85. výročí narození 
7.1.1873 nar. CHARLES-PIERRE PÉGUY, francouzský básník a esejista (zemř. 5.9.1914) – 140. výročí narození 
7.1.1923 zemř. JIŘÍ HAUSSMANN, prozaik, básník a publicista (nar. 30.10.1898) – 90. výročí. úmrtí 
8.1.1878 zemř. NIKOLAJ ALEXEJEVIČ NĚKRASOV, ruský básník a žurnalista (nar. 10.12.1821) – 135. výročí 

úmrtí 
8.1.1923 nar. OUSMANE SEMBENE, senegalský spisovatel a filmový režisér (zemřel 9.6.2007) – 90. výročí. 

narození 
8.1.1933 nar. JUAN MARSÉ, španělský prozaik – 80. výročí narození 
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8.1.1943 zemř. JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ, spisovatel, sportovní funkcionář, propagátor 
olympijského hnutí (nar. 23.1.1861) – 70. výročí úmrtí 

8.1.1713 zemř. ARCANGELO CORELLI, italský hudební skladatel a houslista (nar. 17.2.1653) – 300. výročí 
úmrtí 

9.1.1908 zemř. WILHELM BUSCH, německý satirický básník a kreslíř (nar. 15.4.1832) – 105. výročí úmrtí 
9.1.1908 nar. SIMONE DE BEAUVOIR, francouzská prozaička, filozofka a esejistka (zemř. 14.4.1986) – 105. 

výročí narození 
9.1.1923 zemř. KATHERINE MANSFIELDOVÁ, vl. jm. Kathleen Mansfield Beauchamp, novozélandská 

prozaička a básnířka (nar. 14.10.1888) – 90. výročí. úmrtí 
9.1.1953 zemř. KAREL HYNEK, básník a prozaik (nar. 11.9.1925) – 60. výročí úmrtí 
9.1.2008 zemř.ZDENKA STAVINOHOVÁ, romanistka a překladatelka z francouzštiny (nar .24.5.1914) – 5.výročí 

úmrtí 
10.1.1883 nar. ALEXEJ NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, ruský prozaik (zemř. 23.2.1945) – 130. výročí narození 
10.1.1938 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, JOSEF KOUDELKA, fotograf – 75. výročí narození 
11.1.2008         zemř. SIR EDMUND HILLARY, novozélandský horolezec (nar.20.7.1919) – 5.výročí úmrtí 
11.1.1928 zemř. THOMAS HARDY, anglický básník a prozaik (nar. 2.6.1840) – 85. výročí úmrtí 
11.1.1943 nar. EDUARDO MENDOZA, španělský prozaik – 70. výročí narození 
12.1.1878 nar. FERENC MOLNÁR, maďarský dramatik a prozaik (zemř. 2.4.1952) – 135. výročí narození 
12.1.1908  nar. JEAN DELANNOY, francouzský filmový režisér (zemř. 18.6.2008) – 105. výročí narození 
12.1.1928 zemř. v Brně RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, prozaik a novinář (nar. 7.6.1882) – 85. výročí úmrtí 
12.1.1963 zemř. RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, španělský prozaik a aforista (nar. 3.7.1888) – 50. výročí úmrtí 
12.1.1628 nar. CHARLES PERRAULT, francouzský básník a prozaik, autor pohádek (zemř. 16.5.1703) – 385. 

výročí narození 
13.1.1998 zemř. v Brně VLASTA FIALOVÁ, divadelní a filmová herečka (nar.20.1.1928) – 15.výročí úmrtí 
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14.1.1898 zemř. LEWIS CARROLL, vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson, anglický logik, matematik a spisovatel 
(nar. 27.1.1832) – 115. výročí úmrtí 

14.1.1978 zemř. KURT GÖDEL, americký matematik a logik (nar. 28.4.1906 v Brně) – 35. výročí úmrtí 
14.1.1963 nar.STEVEN SODERBERGH, americký režisér, producent, kameraman a střihač – 50. výročí narození 
15.1.1918 nar. JAROSLAV ČERVINKA, literární teoretik a překladatel – 95. výročí narození 
15.1.1923 nar. JAN VLADISLAV, vl. jm. Ladislav Bambásek, básník, esejista a překladatel (zemř. 3.3.2009) – 90. 

výročí narození 
16.1.1923 nar. WILLIAM JOSEPH KENNEDY, americký prozaik – 90. výročí narození 
16.1.1933 nar. SUSAN SONTAGOVÁ, americká prozaička, esejistka a publicistka (zemř. 28.12.2004)– 80. výročí 

narození 
16.1.1948 nar .JOHN CARPENTER, americký filmový režisér, scénárista, producent, herc a skladatel filmové 

hudby  –  65. výročí narození 
17.1.1938         nar. BOHUSLAV ŘEHOŘ,  skladatel – 75.výročí narození 
18.1.1873 zemř. EDWARD GEORGE EARLE BULWER-LYTTON, anglický prozaik (nar.25.5.1803) – 140. 

výročí úmrtí 
19.1.1903 nar. BORIS BLACHER, německý hudební skladatel (zemř. 30.1.1975) – 110. výročí narození 
19.1.1923 nar.  EUGÉNIO DE ANDRADE, vl. jm. José Fontinhas, portugalský básník a prozaik (zemř. 13.6.2005)– 

90. výročí narození 
19.1.1988 zemř. JEVGENIJ ALEXANDROVIČ MRAVINSKIJ, ruský dirigent (nar.4.6.1903) – 25. výročí úmrtí 
19.1.1948 nar. JOZEF ŠKULTÉTY, slovenský novinář, literární kritik a historik, jazykovědec a překladatel (zemř. 

25.11.1853) – 65. výročí úmrtí 
20.1.1873 nar. JOHANNES WILHELM JENSEN, dánský spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemř. 25.11.1950) – 

140. výročí narození 
20.1.1928 nar. v Brně VLASTA FIALOVÁ, divadelní a filmová herečka (zemř. 13.1.1998 v Brně) – 85. výročí 

narození 
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20.1.1813 zemř. CHRISTOPH MARTIN WIELAND, německý prozaik, básník a překladatel (nar. 5.9.1733) – 200. 
výročí úmrtí  

21.1.1823 nar. IMRE MADÁCH, maďarský básník, prozaik, dramatik a publicista (zemř. 5.10.1864) – 190. výročí 
narození 

21.1.1883 nar. OSKAR BAUM, pražský německý prozaik a dramatik (zemř. 1.3.1941) – 130. výročí narození 
21.1.1913 zemř. ALUÍSIO AZEVEDO, brazilský romanopisec, povídkář, dramatik (nar. 14.4.1857) – 100. výročí 

úmrtí 
22.1.1883 nar. VINCENC BENEŠ, malíř (zemř. 27.3.1979) – 130. výročí narození 
22.1.1953 nar. JIM JARMUSCH, americký režisér nezávislých filmů – 60. výročí narození 
23.1.1783 nar.  STENDHAL, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzský prozaik a publicista (zemř.  23.3.1842) –    

230. výročí narození 
23.1.1898 nar. SERGEJ EJZENŠTEJN, ruský filmový režisér a scenárista (zemř. 10.2.1948) – 115. výročí narození 
24.1.1803 nar. KAREL ALOIS VINAŘICKÝ, básník, překladatel, autor knih pro děti (zemř. 3.2.1869) – 210. výročí 

narození 
24.1.1893 nar. VIKTOR ŠKLOVSKIJ, ruský literární vědec, teoretik umění, filmolog a esejista (zemř. 5.12.1984) – 

120. výročí narození 
25.1.1938 nar. VLADIMIR VYSOCKIJ, ruský básník, textař, zpěvák, divadelní a filmový herec (zemř. 25.7.1980) – 

75. výročí narození 
26.1.1928 nar. ROGER VADIM, vl. jm. R. Plemjanikov, francouzský filmový režisér (zemř. 11.2.2000) – 85. výročí 

narození 
27.1.1943 zemř. v Brně EUGEN DOSTÁL, historik umění (nar. 23.12.1889) – 70. výročí úmrtí 
28.1.1853 nar. JOSÉ MARTÍ, kubánský básník, prozaik, literární kritik, publicista (zemř. 19.5.1895) – 160. výročí 

narození 
28.1.1853 nar. VLADIMIR SERGEJEVIČ SOLOVJOV, ruský filozof, básník, literární kritik a publicista (zemř. 

12.8.1900) – 160. výročí narození 
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28.1.1873 nar. SIDONIE-GABRIELLE COLETTOVÁ, francouzská prozaička (zemř. 3.8.1954) – 140. výročí 
narození 

28.1.1903 nar. VLADIMÍR SYCHRA, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 20.2.1963) – 110. výročí narození 
28.1.1928 zemř. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, španělský romanopisec (nar. 29.1.1867) - 85. výročí úmrtí 
28.1.1903 nar. v Tišnově, okr. Brno-venkov, BOŽENA KOMÁRKOVÁ, filozofka, teoložka, ochránkyně lidských 

práv (zemř. 27.1.1997 v Brně) – 110. výročí narození 
28.1.1933         nar. HELENA TATTERMUSCHOVÁ, pěvkyně – 80.výročí narození 
29.1.1963 zemř. ROBERT LEE FROST, americký básník  (nar. 26.3.1874) – 50. výročí úmrtí 
30.1.1893 nar. BOHUSLAV HAVRÁNEK, jazykovědec – slavista a bohemista (zemř. 2.3.1978) – 120. výročí 

narození 
30.1.1918 nar. JAROSLAV KROMBHOLC, dirigent (zemř. 16.7.1983) – 95. výročí. narození 
30.1.1923 nar. VÁCLAV CHOCHOLA, fotograf  (zemř. 27.8.2005) – 90. výročí narození 
30.1.1963 zemř. FRANÇOIS POULENC, francouzský hudební skladatel (nar. 7.1.1899) – 50. výročí úmrtí 
31.1.1923 nar. NORMAN MAILER, americký prozaik a publicista (zemřel 10.11.2007) – 90. výročí narození 
31.1.1933 zemř. JOHN GALSWORTHY, anglický prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (nar. 14.8.1867) –  

80. výročí úmrtí 
 
ÚNOR 
1.2.1918 nar. MURIEL SPARKOVÁ, skotská prozaička  (zemř. 13.4.2006) – 95. výročí narození 
1.2.1983 zemř. MILADA SOUČKOVÁ, prozaička, básnířka, literární historička (nar. 24.1.1889) – 30. výročí úmrtí 
2.2.1903 nar. MORLEY CALLAGHAN, kanadský prozaik píšící anglicky (zemř. 25.8.1990) – 110. výročí 

narození 
2.2.1943 nar. LUDVÍK ŠTĚPÁN, básník, prozaik, překladatel a novinář, působil v Brně (zemř. 29.12.2009) – 70. 

výročí narození  
2.2.1943 nar. v Prostějově PETR CHUDOŽILOV, prozaik a publicista – 70. výročí narození 
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2.2.1993 zemř. v Brně OLGA BABRAJOVÁ, keramička (nar. 17.4.1923) – 20. výročí úmrtí 
2.2.1998 zemř. GABRIEL LAUB, publicista a prozaik – humorista (nar.24.10.1928) -15. výročí úmrtí 
3.2.1928 nar. MOJMÍR GRYGAR, literární historik a teoretik – 85. výročí narození 
3.2.1943 nar. v Brně EMANUEL RANNÝ, grafik – 70. výročí narození 
3.2.1973 zemř. VOJTĚCH SEDLÁČEK, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 9.9.1892) – 40. výročí úmrtí 
4.2.1808 nar. JOSEF KAJETÁN TYL, dramatik, herec, prozaik a novinář (zemř. 11.7.1856) – 205. výročí narození 
4.2.1873 nar. MICHAIL MICHAILOVIČ PRIŠVIN, ruský prozaik (zemř. 16.1.1954) – 140. výročí narození 
4.2.1883 nar. v Brně MILOŠ MARTEN, vl. jm. M. Šebesta, prozaik, literární a výtvarný kritik a esejista (zemř. 

23.7.1917) – 130. výročí narození 
4.2.1968 zemř. JOSEF AUGUSTA, paleontolog a spisovatel (nar. 17.3.1903 v Boskovicích, okr. Blansko) –       

45. výročí úmrtí 
4.2.1688 nar. PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX, prozaik, dramatik, moralista 

(nar.12.2.1763) – 325. výročí narození 
5.2.1893 nar. ROMAN INGARDEN, polský filozof, literární teoretik a estetik (zemř. 14.6.1970) – 120. výročí 

narození 
6.2.1778 nar.  UGO FOSCOLO, italský básník, prozaik a literární kritik (zemř. 10.9.1827) – 235. výročí narození 
6.2.1793 zemř. CARLO GOLDONI, italský dramatik a divadelní reformátor (nar. 25.2.1707) – 220. výročí úmrtí 
6.2.1918 zemř. GUSTAV KLIMT, rakouský malíř (nar. 14.7.1862) – 95. výročí. úmrtí 
6.2.1923 zemř. ADOLF HEYDUK, básník (nar. 7.6.1835) – 90. výročí úmrtí 
6.2.1928 zemř. v Brně JOSEF HOLÝ, básník (nar. 7.2. 1874) – 85. výročí úmrtí 
6.2.1793 zemř. JOSEF VRATISLAV MONSE, právník a historik, působil též v Brně (nar. 15.6.1733) – 220. 

výročí úmrtí 
7.2.1823 zemř. ANN RADCLIFFOVÁ, anglická prozaička (nar. 9.7.1764) – 190. výročí úmrtí 
7.2.1873 zemř. JOSEPH SHERIDAN LE FANU, irský prozaik píšící anglicky (nar. 28.8.1814) – 140. výročí úmrtí 
7.2.1958 zemř. BETTY MACDONALDOVÁ, americká prozaička (nar. 26.3.1908) – 55. výročí úmrtí 
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8.2.1828 nar. JULES VERNE, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 24.3.1905) – 185. výročí narození 
8.2.1878 nar. MARTIN BUBER, izraelský filozof, sociolog a pedagog rakouského původu (zemř. 13.6.1965) – 

135. výročí narození 
9.2.1873 nar. JOSEF FLORIAN, vydavatel a překladatel (zemř. 29.12.1941) – 140. výročí narození 
10.2.1898 nar. BERTOLD BRECHT, německý básník, dramatik a prozaik (zemř. 14.8.1956) – 115. výročí narození 
10.2.1948 zemř. . SERGEJ EJZENŠTEJN, ruský filmový režisér a scenárista (nar. 23.1.1898) – 65. výročí  
11.2.1943 nar. v Třebíči VÍT ZÁVODSKÝ, divadelní a literární publicista, působí v Brně - 70. výročí narození 
11.2.1963 zemř. SYLVIA PLATHOVÁ, americká básnířka a prozaička (nar. 27.10.1932) – 50. výročí úmrtí 
12.2.1753 nar. MATĚJ VÁCLAV KRAMERIUS, prozaik, novinář a překladatel, zakladatel prvního obrozenského 

vydavatelství (zemř. 22.3.1808) – 260. výročí narození 
12.2.1763 zemř. PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN DE MARIVAUX, prozaik, dramatik, moralista (nar. 

4.2.1688) – 250. výročí úmrtí 
12.2.1828 nar. GEORGE MEREDITH, anglický romanopisec a básník (zemř. 18.5.1909) – 185. výročí narození 
12.2.1908 nar. JEAN EFFEL, vl. jm. François Lejeune, francouzský kreslíř a ilustrátor (zemř. 11.10.1982) – 105. 

výročí narození 
12.2.1923 nar. FRANCO ZEFFIRELLI, vl. jm. Corsi, italský filmový režisér – 90. výročí narození 
12.2.1933 nar. VLADIMÍR SUCHÁNEK, malíř, grafik, ilustrátor – 80. výročí narození 
12.2.2008 zemř. BOŘIVOJ ČELOVSKÝ,  historik a publicista (nar. 8.9.1923) – 5. výročí úmrtí 
13.2.1873 nar. FJODOR IVANOVIČ ŠALJAPIN, ruský pěvec (zemř. 12.4.1938) – 140. výročí narození 
13.2.1883 nar. JEVGENIJ BAGRATIONOVIČ VACHTANGOV, ruský divadelní režisér a herec (zemř. 29.5.1922) 

– 130. výročí narození 
13.2.1903 nar. GEORGES SIMENON, belgický prozaik, autor detektivních románů píšící francouzsky (zemř. 

4.9.1989) – 110. výročí narození 
13.2.1948 nar. DANIELA FISCHEROVÁ, prozaička a dramatička – 65. výročí narození 
13.2.1953 nar. JIŘÍ DĚDEČEK, básník, textař, dramatik, zpěvák a překladatel – 60. výročí narození 
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13.2.1883 zemř. RICHARD WAGNER, německý hudební skladatel, teoretik a publicista (nar. 22.5.1813) – 
130.výročí úmrtí 

14.2.1878 nar. BOHUMIL KAFKA, sochař (zemř. 24.11.1942) – 135. výročí narození 
15.2.1928 nar. MILOSLAV FULÍN, knižní výtvarník, grafik, typograf – 85. výročí narození 
15.2.1848 nar. KAREL KLOSTERMANN, prozaik (zemř.16.7.1923) – 165. výročí narození 
15.2.2003 zemř. MIROSLAV HORNÍČEK, divadelní a filmový herec a spisovatel  (nar.10.11.1918) – 10. výročí 

úmrtí  
16.2.1983 zemř. DORA GABEOVÁ, bulharská básnířka a prozaička, autorka knih pro děti (nar. 28.8.1886) –       

30. výročí úmrtí 
17.2.1653 nar. ARCANGELO CORELLI, italský hudební skladatel a houslista (zemř. 8.1.1713) – 360. výročí 

narození 
17.2.1673 zemř. MOLIÈRE, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, francouzský dramatik a divadelní herec (nar. 15.1.1622) 

– 340. výročí úmrtí 
17.2.1853 nar. JAROSLAV VRCHLICKÝ, vl. jm. Emil Frída, básník, dramatik a překladatel (zemř. 9.9.1912) – 

160. výročí narození 
17.2.1873 nar. FORD MADOX FORD, vl. jm. Ford Madox Hueffer, anglický prozaik (zemř. 6.6.1939) – 140. 

výročí narození 
17.2.1903 nar. SÁDEK HEDÁJAT, perský prozaik (zemř. 9.4.1951) – 110. výročí narození 
17.2.1958 zemř. PETR BEZRUČ, vl. jm. Vladimír Vašek, básník, působil v Brně (nar. 15.9.1867) – 55. výročí úmrtí 
17.2.1973 zemř. JOSEF LUDVÍK FISCHER, filozof a sociolog, působil i na Masarykově universitě v Brně (nar. 

6.11.1894) – 40. výročí úmrtí 
18.2.1793 nar. v Třebíči JOSEF CHMELA, básník, autor bajek a překladatel (zemř. 28.2.1847) – 220. výročí 

narození 
18.2.1833 nar. sir EDWARD COLEY BURNE-JONES, anglický malíř (zemř. 17.6.1898) – 180. výročí narození 
18.2.1838 nar. v Brně-Tuřanech ERNST MACH, rakouský fyzik a filozof (zemř. 19.2.1919) – 175. výročí narození 
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18.2.1883 nar. NIKOS KAZANTZAKIS, řecký prozaik a básník (zemř. 26.10.1957) – 130. výročí narození 
18.2.1923 nar. ZDENĚK PODSKALSKÝ, filmový režisér a scenárista (zemř. 29.10.1993) – 90. výročí narození 
18.2.1938 nar. PETR ŘEZNÍČEK, skladatel – 75.výročí narození 
18.2.1938 nar. ISTVÁN SZABÓ, maďarský filmový  režisér a scénárista – 75. výročí narození 
19.2.1938 nar. JOSEF HANZLÍK, básník, autor knih pro děti, překladatel a scenárista – 75. výročí narození 
19.2.1958 nar. DANIEL FORRÓ, skladatel – 55. výročí narození 
19.2.1933 nar. MILAN IGLO, skladatel – 80. výročí narození 
20.2.1523 nar. JAN BLAHOSLAV, překladatel, básník, hudební teoretik a pedagog, (zemř. 24.11.1571) – 490. 

výročí narození 
20.2.1763 nar. VOJTĚCH MATYÁŠ JÍROVEC, hudební skladatel (zemř. 19.3.1850) – 250. výročí narození 
20.2.1898 nar. STAŠA JÍLOVSKÁ, překladatelka (zemř. 8.7.1955) – 115. výročí narození 
20.2.1928 nar. JIŘÍ CEJPEK, knihovník a informatik ( zemř. 26.12.2005)  – 85. výročí narození 
20.2.1963 zemř. VLADIMÍR SYCHRA, malíř, grafik, ilustrátor (nar.28.1.1903) – 50. výročí úmrtí 
21.2.1903 nar. RAYMOND QUENEAU, francouzský básník a prozaik (zemř. 25.10.1976) – 110. výročí narození 
22.2.1788 nar. ARTHUR SCHOPENHAUER, německý filozof (zemř. 21.9.1860) – 225. výročí narození 
22.2.1913 nar. RANKO MARINKOVIĆ, chorvatský prozaik a dramatik  (zemř. 28.1.2001) – 100. výročí narození 
22.2.1943 nar. ZUZANA NOVÁKOVÁ-RENČOVÁ, básnířka, autorka knih pro děti, působí v Brně – 70. výročí 

narození 
22.2.1973 zemř. ELIZABETH BOWENOVÁ, anglická prozaička (nar. 7.6.1899) – 40. výročí úmrtí 
23.2.1878 nar. KAZIMIR MALEVIČ, ruský malíř a umělecký teoretik (zemř. 15.5.1935) – 135. výročí narození 
23.2.1883 nar. KARL JASPERS, německý filozof (zemř. 26.2.1969) – 130. výročí narození 
23.2.1908 zemř. SVATOPLUK ČECH, básník a prozaik (nar. 21.2.1846) – 105. výročí úmrtí 
23.2.1633 nar. SAMUEL PEPYS, anglický spisovatel, autor Deníku (zemř. 26.5.1703) – 380.výročí  narození 
23.2.1938 nar. JIŘÍ MENZEL, filmový režisér a herec – 75. výročí narození 
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24.2.1903 nar. LUDVIKA SMRČKOVÁ, sklářská výtvarnice, grafička, malířka (zemř. 20.1.1990) – 110. výročí 
narození 

24.2.1913 nar. EMMANUIL KAZAKEVIČ, ruský prozaik (zemř. 22.9.1962) – 100. výročí narození 
24.2.1928 nar. VILIAM TURČÁNY, slovenský básník, překladatel, literární vědec – 85. výročí narození 
25.2.1983 zemř. TENNESSEE WILLIAMS, vl. jm. Thomas Lanier Williams, americký prozaik, dramatik a 

scenárista (nar. 26.3.1914) – 30. výročí úmrtí 
25.2.1983  zemř. JOAN MIRÓ, španělský malíř,grafik a sochař  (nar.20.4.1893) – 30. výročí úmrtí 
26.2.1878 nar. EMA DESTINOVÁ, vl. jm. Knittlová, pěvkyně a spisovatelka (zemř. 28.1.1930) – 135. výročí 

narození 
26.2.1898 nar. KONSTANTIN BIEBL, básník (zemř. 12.11.1951) – 115. výročí narození 
27.2.1823 nar. ERNEST RENAN, francouzský historik, filozof a dramatik (zemř. 2.10.1892) – 190. výročí narození 
27.2.1853 nar. JOSEF HOLEČEK, spisovatel, překladatel, publicista (zemř. 6.3.1929) – 160. výročí narození 
27.2.1913 nar. IRWIN SHAW, americký prozaik a dramatik (zemř. 16.5.1984) – 100. výročí narození 
27.2.1913 nar. PAUL RICOEUR, francouzský filozof  (zemř. 20.5.2005) – 100. výročí narození  
27.2.1923 nar. VIKTOR KALABIS, hudební skladatel, dirigent a klavírista  (zemř. 6.10.2006)– 90. výročí narození 
27.2.1943 zemř. KAREL SCHULZ, básník a prozaik, působil jako redaktor Lidových novin v Brně (nar. 6.5.1899) – 

70. výročí úmrtí 
28.2. 1533 nar. MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE, francouzský moralista a filozof (zemř. 13.9.1592) –       

480. výročí narození 
28.2.1923 nar. RUDOLF PELLAR, herec, šansoniér, překladatel (zemř. 4.10.2010) – 90. výročí narození 
 
BŘEZEN 
1.3.1863 nar. FJODOR SOLOGUB, vl. jm. Fjodor Kuzmič Tětěrnikov, ruský básník, prozaik, dramatik (zemř. 

5.12.1927) – 150. výročí narození 
1.3.1923 nar. JIŘÍ FRIED, prozaik, básník a překladatel (zemř. 13.9.1999) – 90. výročí narození 
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1.3.1923 nar. JOSEF SUCHÝ, básník, prozaik a překladatel, působí v Brně (zemř. 30.5.2003) –   90. výročí 
narození 

1.3.1938 zemř. GABRIELE D´ANNUNZIO, italský básník, prozaik a dramatik (nar. 12.3.1863) – 75. výročí úmrtí 
2.3.1903 nar.  v Prostějově HANA WICHTERLOVÁ, sochařka (zemř. 29.8.1990) – 110. výročí narození 
2.3.1913 nar. ZDENKO FEYFAR, fotograf (zemř. 3.2.2001) – 100. výročí narození 
2.3.1978 zemř.BOHUSLAV HAVRÁNEK, jazykovědec – slavista a bohemista (nar.30.1.1893) – 35. výročí úmrtí 
3.3.1793 nar. CHARLES SEALSFIELD, vl. jm. Karl Postl, rakouský prozaik (zemř. 26.5.1864) – 220. výročí 

narození 
3.3.1863 nar. ARTHUR MACHEN, vl. jm. A. Jones, anglický prozaik (zemř. 15.12.1947) – 150. výročí narození 
3.3.1883 nar. FRANTIŠEK DRTIKOL, fotograf, malíř a grafik (zemř. 13.1.1961) – 130. výročí narození 
3.3.1903 zemř. FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER, politik (nar. 10.12.1818) – 110. výročí úmrtí 
3.3.1913 nar. ROGER CAILLOIS, francouzský kritik, estetik, sociolog, prozaik a esejista (zemř. 21.12.1978) –   

100. výročí narození 
3.3.1983 zemř. ARTHUR KOESTLER, anglický prozaik maďarského původu (nar. 5.9.1905) – 30. výročí úmrtí 
4.3.1928 nar. ALAN SILLITOE, anglický prozaik, dramatik a básník (zemř. 25.4.2010) – 85. výročí narození 
4.3.1963 zemř. WILLIAM CARLOS WILLIAMS, americký básník a prozaik (nar. 17.9.1883) – 50. výročí úmrtí 
5.3.1943 zemř. v Osvětimi BEDŘICH VÁCLAVEK, literární vědec, folklorista a estetik levicové avantgardy (nar. 

10.1.1897) – 70. výročí úmrtí 
5.3.1953 zemř. SERGEJ SERGEJEVIČ PROKOFJEV, ruský hudební skladatel, klavírista a dirigent (nar. 

23.4.1891) – 60. výročí úmrtí 
5.3.1893 zemř. HIPPOLYTE TAINE, francouzský literární kritik, historik a filozof (nar. 21.4.1828) – 120. výročí 

úmrtí 
6.3.1923 nar. v Brně  SYLVA LACINOVÁ, sochařka – 90. výročí narození 
6.3.1928 nar. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, kolumbijský prozaik, nositel Nobelovy ceny – 85. výročí narození 
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6.3.1973 zemř. PEARL S. BUCKOVÁ, americká prozaička, nositelka Nobelovy ceny (nar. 26.6.1892) – 40. výročí 
úmrtí 

6.3.1973 zemř. FRANTIŠEK JÍLEK, vl. jm. F. Oberpfalcer, autor populárněvědeckých prací o jazykovědě (nar. 
9.8.1890) – 40. výročí úmrtí 

7.3.1793 nar. v Brně JOSEF AXMANN, grafik a ilustrátor (zemř. 9.11.1873) – 220. výročí narození 
7.3.1938 nar. PETR SKOUMAL, hudební skladatel, zpěvák, klavírista, textař – 75. výročí narození 
7.3.1943 nar. PETER CAREY, australský prozaik  – 70. výročí narození 
7.3.1978 zemř. VÍTĚZSLAV GARDAVSKÝ, filozof, dramatik a publicista, působil v Brně (nar.24.10.1923) – 35. 

výročí úmrtí 
7.3.1943 zemř. v Brně KARL KORSCHANN, sochař a medailér (nar. 23.7.1872) – 70. výročí úmrtí 
8.3.1923 nar. WALTER JENS, německý prozaik, dramatik a esejista – 90. výročí narození 
9.3.1883 nar. UMBERTO SABA, italský básník a esejista (zemř. 25.8.1957) – 130. výročí narození 
9.3.1918 zemř. FRANK WEDEKIND, německý dramatik, prozaik a básník (nar. 24.7.1864) - 95. výročí. úmrtí 
10.3.1833 nar. PEDRO ANTONIO  DE ALARCÓN, španělský romanopisec a povídkář (zemř. 10.7.1891) –       

180. výročí narození 
10.3.1873 nar. JAKOB WASSERMANN, rakouský prozaik a esejista (zemř. 1.1.1934) – 140. výročí narození 
10.3.1923 nar. ZDENKA BERGROVÁ, spisovatelka a překladatelka (zemř. 22.5.2008)  – 90. výročí narození 
10.3.1928 nar. v Brně DANA KALVODOVÁ, sinoložka a teatroložka (zemř. 31.10.2003) – 85. výročí narození 
11.3.1908 zemř. JOSEF HLÁVKA, stavitel, architekt, mecenáš (nar. 15.2.1831) – 105. výročí úmrtí 
11.3.1908 zemř. EDMONDO DE AMICIS, italský prozaik a novinář  (nar. 31.10.1846) – 105. výročí úmrtí 
11.3.1928 nar. NAĎA MAUEROVÁ, spisovatelka,  libretistka herečka  – 85.výročí narození 
12.3.1813 nar. JOSEF BOJISLAV PICHL, obrozenecký spisovatel, organizátor českého kulturního života (zemř. 

23.8.1888) – 200. výročí narození 
12.3.1863 nar. GABRIELE D´ANNUNZIO, italský prozaik, básník a dramatik (zemř. 1.3.1938) – 150. výročí 

narození 
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12.3.1928 nar. EDWARD ALBEE, americký dramatik – 85. výročí narození 
12.3.1943 zemř. JIŘÍ LANGER, spisovatel a překladatel (nar. 19.3.1894) – 70. výročí úmrtí 
12.3.1938 zemř. OTOKAR FISCHER, literární historik a překladatel (nar. 20.5.1883) – 75. výročí úmrtí 
13.3.1928 nar. OLGA HEJNÁ, ilustrátorka, sochařka a prozaička, autorka knih pro děti – 85. výročí narození 
14.3.1803 zemř. FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK, německý básník (nar. 2.7.1724) – 210. výročí úmrtí 
14.3.1883 zemř. KARL MARX, německý filozof (nar. 5.5.1818) – 130. výročí úmrtí 
14.3.1908 nar. MAURICE MERLEAU-PONTY, francouzský filozof (zemř. 3.5.1961) – 105. výročí narození 
14.3.1913 nar. DOMINIK TATARKA, slovenský prozaik, publicista a překladatel (zemř. 10.5.1989) – 100. výročí 

narození 
14.3.1933 nar. ANU KAIPAINENOVÁ, finská prozaička – 80. výročí narození 
14.3.1943 nar. RUDOLF KŘESŤAN, fejetonista – 70. výročí narození 
15.3.1933 nar. PHILIPPE DE BROCA, francouzský filmový režisér (zemř.26.11.2004) – 80. výročí narození 
15.3.1983 zemř. OLDŘICH NOVÝ, divadelní a filmový herec, působil v Brně (nar. 7.8.1889) – 30. výročí úmrtí 
15.3.1943 nar. DAVID CRONENBERG, kanadský režisér, scénárista a herec – 70. výročí narození 
15.3.1898 zemř. VÁCLAV KOSMÁK, prozaik, fejetonista a překladatel (nar.5.9.1843) – 115. výročí úmrtí 
16.3.1828 nar. PAVOL DOBŠINSKÝ, slovenský spisovatel a folklorista (zemř. 22.10.1885) – 185. výročí narození 
16.3.1898 zemř. AUBREY VINCENT BEARDSLEY, anglický grafik, básník a prozaik (nar. 21.8.1872) –  115. 

výročí úmrtí 
16.3.1908 nar. RENÉ DAUMAL, francouzský básník (zemř. 21.5.1944) – 105. výročí narození 
17.3.1903 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, JOSEF AUGUSTA, paleontolog a spisovatel (zemř. 4.2.1968) –      

110. výročí narození 
17.3.1948 nar. JAN VALTA , dirigent – 65.výročí narození 
18.3.1553 zemř. VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN, kronikář – 460. výročí úmrtí 
18.3.1813 nar. CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL, německý dramatik a prozaik (zemř. 13.12.1863) – 200. výročí 

narození 
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18.3.1913 nar. RENÉ CLÉMENT, francouzský filmový režisér (zemř. 7.3.1996) – 100. výročí narození 
18.3.2008 zemř. ANTHONY MINGHELLA, britský filmový režisér, scénárista a producent (nar .6.1.1954) – 5. 

výročí úmrtí 
18.3.1768 zemř. LAURENCE STERNE, anglický prozaik (nar.24.11.1713) – 245. výročí úmrtí 
19.3.1928 nar. v Kroměříži JOSEF KARLÍK, divadelní a filmový herec a pedagog, působil v Brně (zemř. 

30.10.2009)  – 85. výročí narození 
19.3.1928 nar. JOSEF ZUMR, historik filozofie a estetiky, překladatel – 85. výročí narození 
19.3.1933 nar. PHILIP ROTH, americký prozaik – 80. výročí narození 
19.3.2008 zemř. ARTUR CHARLES CLARKE, britský autor sci-fi literatury  (nar.16.12.1917) – 5. výročí úmrtí 
20.3.1828 nar. HENRIK IBSEN, norský dramatik (zemř. 23.5.1906) – 185. výročí narození 
20.3.1933 nar. OTHAR ČILADZE, gruzínský prozaik (zemř.1.10.2009) – 80. výročí narození 
20.3.1918 nar.LUBOMÍR PEDUZZI, český skladatel a muzikolog (zemř.4.10.2008) – 90.výročí narození 
20.3.1993 zemř. IVAN HRBEK, historik a překladatel (nar. 20.6.1923) – 20. výročí úmrtí 
21.3.1763 nar. JEAN PAUL, vl. jm. Johann Paul Friedrich Richter, německý prozaik (zemř. 14.11.1825) –  250. 

výročí narození 
22.3.1898 nar. JAN KAMENÍK, vl. jm. Ludmila Macešková, básnířka a prozaička (zemř. 3.5.1974) – 115. výročí 

narození 
22.3.1938 nar. v Brně VĚRA LINHARTOVÁ, prozaička, básnířka, literární publicistka – 75. výročí narození 
23.3.1853 nar. JOSEF THOMAYER, lékař a spisovatel (zemř. 18.10.1927) – 160. výročí narození 
22.3.1808 zemř. MATĚJ VÁCLAV KRAMERIUS, prozaik, novinář, překladatel a  vydavatel (nar.12.2.1753) – 205. 

výročí úmrtí 
23.3.1903 nar. ALEJANDRO CASONA, španělský dramatik (zemř. 17.9.1965) – 110. výročí narození 
23.3.1953 zemř. RAOUL DUFFY, francouzský malíř a kreslíř (nar. 3.6.1877) – 60. výročí úmrtí 
23.3.1983 zemř. ARMAND LANOUX, francouzský prozaik (nar.24.10.1913) -30. výročí úmrtí 
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24.3.1903 nar. IGOR NEWERLY, vl. jm. I. Abramow, polský prozaik a publicista (zemř. 19.10.1987) – 110. výročí 
narození 

24.3.1903 zemř. ALEXANDR VASILJEVIČ SUCHOVO-KOBYLIN, ruský dramatik (nar. 29.9.1817) – 110. výročí 
úmrtí 

25.3.1908 nar. DAVID LEAN, anglický filmový režisér (zemř. 16.4.1991) – 105. výročí narození 
25.3.1918 zemř. CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, francouzský hudební skladatel (nar. 22.8.1862) –  95. výročí 

úmrtí 
25.3.1928 nar. ZDENĚK KOŠLER, dirigent (zemř. 2.7.1995) – 85. výročí narození 
26.3.1843 zemř. v Brně JOSEF rytíř TRAUBENBURG, kulturní a osvětový činitel, v r. 1785 spoluzakladatel první 

čtenářské společnosti v Brně (nar. v Brně 14.2.1761) – 170. výročí úmrtí 
26.3.1908 nar. BETTY MAC DONALDOVÁ, americká prozaička (zemř. 7.2.1958) – 105. výročí narození 
26.3.1923 zemř. SARAH BERNHARDTOVÁ, vl. jm. Henriette Rosine Bernardová, francouzská herečka (nar. 

2.10.1844) – 90. výročí úmrtí 
26.3.1928 nar. v Brně IVO OSOLSOBĚ, dramaturg, teatrolog a překladatel, působí v Brně – 85. výročí narození 
26.3.1933 nar. TINTO BRASS, italský filmový režisér – 80. výročí narození 
27.3.1883 nar.  JAN KUNC, hudební skladatel a organizátor (zemř. v Brně 11.9.1976) – 130. výročí narození 
27.3.1923 nar. ŠÚSAKU ENDÓ, japonský prozaik a kritik (zemř. 29.9.1996) – 90. výročí narození 
27.3.1983 zemř. HANNA MALEWSKA, polská prozaička a překladatelka (nar. 21.6.1911) – 30. výročí úmrtí 
28.3.1973 zemř. TIMO KUSTAA MUKKA, finský prozaik (nar. 17.12.1944) – 40. výročí úmrtí 
28.3.1943 zemř. SERGEJ RACHMANINOV, ruský hudební skladatel a a klavírista (nar.1.4.1873) – 70. výročí 

úmrtí 
29.3.1913 nar. JIŘÍ WEISS, filmový režisér a scenárista (zemř. 10.4.2004) –100. výročí narození 
29.3.1923 nar. v Brně MIROSLAV ŠIMORDA, malíř – 90. výročí narození 
30.3.1853 nar. VINCENT VAN GOGH, holandský malíř (zemř. 29.7.1890) – 160. výročí narození 
30.3.1943 popravena sestra MARIA RESTITUTA, vl. jm. Helene Kafková (nar. 1.5.1894 v Brně) – 70. výročí úmrtí 
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30.3.1943 nar. JOSEF KROFTA, režisér a teoretik loutkového divadla – 70. výročí narození 
31.3.1903 nar. FRANK TETAUER, vl. jm. František Tetauer, dramatik, literární kritik, překladatel (zemř. 

15.12.1954) – 110. výročí narození 
31.3.1933 zemř. JOSEF KOCOUREK, prozaik, básník, novinář (nar. 22.1.1909) – 80. výročí úmrtí 
31.3.1973 zemř. OTA PAVEL, vl. jm. Otto Popper, prozaik a sportovní publicista (nar. 2.7.1930) – 40. výročí úmrtí 
 
DUBEN 
1.4.1873 nar. SERGEJ RACHMANINOV, ruský hudební skladatel a klavírista (zemř. 28.3.1943) – 140. výročí 

narození 
1.4.1918 nar. JÁN KADÁR, slovenský filmový režisér a scenárista  (zemř. 1.6.1979) – 95. výročí. nar. 
1.4.1928 zemř. BOŘIVOJ PRUSÍK, povídkář, novelista, knihovník (nar. 31.10.1872) – 85. výročí úmrtí 
1.4.1868 nar. EDMOND ROSTAND, francouzský básník a dramatik (zemř. 2.12.1918) – 145. výročí narození 
2.4.1933 nar.  GYÖRGY KONRÁD, maďarský prozaik a esejista – 80. výročí narození 
3.4.1783 nar. WASHINGTON IRVING, americký povídkář, esejista a historik (zemř. 28.11.1859) – 230. výročí 

narození 
3.4.1963 zemř. FERDINAND STREJČEK, prozaik, literární historik a editor (nar. 27.4.1878) – 50. výročí úmrtí 
4.4.1873 nar. ÉLIE FAURE, francouzský historik umění a esejista (zemř. 29.10.1937) – 140. výročí narození 
4.4.1953 nar. JAN NOVÁK, prozaik píšící česky a anglicky – 60. výročí narození 
5.4.1723 zemř. JOHANN BERNARD FISCHER Z ERLACHU, rakouský architekt, malíř a sochař, autor kašny 

Parnas  v Brně (pokřtěn 20.7.1656) – 290. výročí úmrtí 
5.4.1908 nar. HERBERT VON KARAJAN, rakouský dirigent (zemř. 16.7.1989) – 105. výročí narození 
6.4.1483 nar. RAFFAEL, vl. jm. Raffaello Santi, italský malíř (zemř. 6.4.1520) – 530. výročí narození 
6.4.1528 zemř. ALBRECHT DÜRER, německý malíř a rytec (nar. 21.5.1471) – 485. výročí úmrtí 
6.4.1958 zemř. VÍTĚZSLAV NEZVAL, básník, prozaik a dramatik (nar. 26.5.1900) – 55. výročí úmrtí 
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7.4.1803 nar. FLORA TRISTANOVÁ, francouzská spisovatelka a publicistka (zemř. 14.11.1844) – 210. výročí 
narození 

7.4.1808 nar. FRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL, filozof, publicista, estetik a básník,  působil v Brně (zemř. 
17.3.1882) – 205. výročí narození 

7.4.1928 nar. ERICH EINHORN, fotograf – 85. výročí narození 
7.4.1928 nar. MIROSLAV LAMAČ, kritik, teoretik a historik umění (zemř. 7.1.1992) – 85. výročí narození 
7.4.1943 zemř. JAROSLAV HAVLÍČEK, prozaik (nar. 3.2.1896) – 70. výročí úmrtí 
8.4.1938 nar. IVAN KADLEČÍK, slovenský prozaik a literární kritik – 75. výročí narození 
8.4.1943 nar. MARTIN HILSKÝ, překladatel a esejista – 70. výročí narození 
8.4.1973 zemř. PABLO PICASSO, španělský malíř, grafik a ilustrátor (nar. 25.10.1881) – 40. výročí úmrtí 
8.4.1933 nar.JAROSLAV SMOLKA, muzikolog a skladatel (zemř.19.8.2011) – 80.výročí narození 
9.4.1553 zemř. FRANÇOIS RABELAIS, francouzský renesanční prozaik (nar. kolem 1494) – 460. výročí úmrtí 
9.4.1908 nar. VICTOR VASARELY, maďarský malíř (zemř. 15.3.1997) – 105. výročí narození 
9.4.1913 nar. v Brně FRANTIŠEK KALIVODA, architekt (zemř. 19.5.1971 v Brně) – 100. výročí narození 
10.4.1778 nar. WILLIAM HAZLITT, anglický literární kritik a esejista (zemř. 18.9.1830) – 235. výročí narození 
10.4.1878 nar. EDUARD ŠTORCH, prozaik, autor historických próz pro mládež (zemř. 25.6.1956) – 135. výročí 

narození 
10.4.1913 nar. STEFAN HEYM, vl. jm. Helmut Flieg, německý prozaik a esejista (zemř. 16.12.2001) – 100. výročí 

narození 
10.4.1928 nar. OTA HOFMAN, filmový scenárista a spisovatel, autor knih pro děti (zemř. 17.5.1989) – 85. výročí 

narození 
11.4.1908 nar. KAREL ANČERL, dirigent (zemř. 3.7.1973) – 105. výročí narození 
11.4.1908 nar. LEO CALVIN ROSTEN, americký prozaik - humorista, publicista a scenárista  (zemř. 19.2.1997) – 

105. výročí narození 
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11.4.1948 nar. BLANKA ŠPERKOVÁ, výtvarnice kresleného a animovaného filmu, grafička a ilustrátorka, působí 
v Brně – 65. výročí narození 

11.4.1968 zemř. JOSEF VAŠICA, literární historik a jazykovědec (nar. 30.8.1884) – 45. výročí úmrtí 
11.4.1983 zemř. VÍTĚZSLAV VOLAVÝ, etnograf, zakladatel a primáš strážnické cimbálové muziky (nar.  

10.3.1922) – 30. výročí úmrtí 
11.4.1928 nar. JOSEF KOTEK, muzikolog  (zemř.3.6.2009) – 85 .výročí narození 
11.4.1983 zemř. LUBOMÍR ŠLAPETA, architekt (nar. 9.12.1908) – 30. výročí úmrtí 
12.4.1803 nar. v Brně CHRISTIAN D´ELVERT, historik a archivář, v letech 1861-64 a 1870-76 starosta Brna 

(zemř. 28.1.1896 v Brně) – 210. výročí narození 
12.4.1823 nar. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ, ruský dramatik (zemř. 14.6.1886) – 190. výročí 

narození 
12.4.1933 nar. MONSERRAT CABALLÉ, španělská sopranistka – 80. výročí narození 
12.4.1938 zemř .FJODOR IVANOVIČ ŠALJAPIN, ruský pěvec (nar.13.2.1873) – 75.výročí úmrtí 
13.4.1943 zemř. OSKAR SCHLEMMER, německý malíř, sochař, jevištní výtvarník (nar. 4.9.1888) – 70. výročí 

úmrtí 
13.4.1948 nar. DRAGO JANČAR, slovinský prozaik, dramatik, esejista a publicista – 65. výročí narození 
13.4.1968 zemř. OLGA SCHEINPFLUGOVÁ, prozaička, autorka divadelních her, divadelní a filmová herečka (nar. 

3.12.1902) – 45. výročí úmrtí 
14.4.1923 nar. JARMILA LOUKOTKOVÁ, prozaička, dramatička a překladatelka (zemř.29.10.2007) – 90. výročí 

narození 
15.4.1843 nar. HENRY JAMES, americký romanopisec a povídkář (zemř. 28.2.1916) – 170. výročí narození 
15.4.1878 nar. ROBERT WALSER, švýcarský prozaik a básník píšící německy (zemř. 25.12.1956) – 135. výročí 

narození 
15.4.1933 nar. BORIS STRUGACKIJ, ruský prozaik, autor sci-fi – 80. výročí narození 
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16.4.1828 zemř. FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES, španělský malíř a grafik (nar. 30.3.1746) –      
185. výročí úmrtí 

16.4.1863 nar. LUDVÍK KUBA, malíř, hudebník, spisovatel a folklorista (zemř. 30.1.1956) – 150. výročí narození 
16.4.1938 nar. RUDOLF SLOBODA, slovenský prozaik (zemř. 6.10.1995) – 75. výročí narození 
16.4.1938 nar. PAVEL VRBA, básník, textař, libretista – 75. výročí narození 
17.4.1923 nar. LINDSAY ANDERSON, anglický filmový režisér (zemř. 30.8.1994) – 90. výročí narození 
17.4.1923 nar. OLGA BABRAJOVÁ, keramička (zemř. 2.2.1993 v Brně) – 90. výročí narození 
17.4.1923 zemř. JAN KOTĚRA, architekt (nar. 18.12.1871 v Brně) – 90. výročí úmrtí 
17.4.1843 nar. CAMILLO SITTE, architekt a urbanista, podílel se na regulačním plánu Brna (zemř.16.11.1903) – 

170. výročí  narození 
17.4.2008 zemř. AIMÉ CÉSAIRE, francouzský básník a dramatik martinického původu (nar. 25.6.1913) – 5. výročí 

úmrtí 
18.4.1883 zemř. v Brně AGNES TYRELLOVÁ, hudební skladatelka (nar. 20.9.1846 v Brně) – 130. výročí úmrtí 
18.4.1918 nar. MICHAEL ROMBERG, malíř, ilustrátor a jevištní výtvarník (zemř. 15.6.1982) – 95. výročí. narození 
18.4.1923 nar. LEIF PANDURO, dánský prozaik a televizní a rozhlasový dramatik (zemř. 16.1.1977) – 90. výročí 

narození 
19.4.1923 nar. LYGIA FAGUNDES TELLESOVÁ, brazilská prozaička – 90. výročí narození 
19.4.1923 nar. LUBOMÍR LIPSKÝ, divadelní a filmový herec – 90. výročí narození 
19.4.1928 zemř. LADISLAV KLÍMA, filozof, prozaik a dramatik (nar. 22.8.1878) – 85. výročí úmrtí 
19.4.1983 zemř. JERZY ANDRZEJEWSKI, polský prozaik, dramatik, esejista a scenárista (nar. 19.8.1909) –       

30. výročí úmrtí 
20.4.1893 nar. JOAN MIRÓ, španělský malíř, grafik  a sochař (zemř. 25.2.1983) – 120. výročí narození 
20.4.1893 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, HERMANN UNGAR, německy píšící prozaik (zemř. 28.10.1929) – 

120. výročí narození 
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20.4.1913 nar. ANASTÁZ OPASEK, vl. jm. Jan Opasek, teolog, básník, literární historik (zemř. 24.8.1999) – 
100. výročí narození 

20.4.1953 zemř. JINDŘICH HONZL, divadelní a filmový režisér a teoretik, působil též v Brně (nar. 14.5.1894) – 
60. výročí úmrtí 

20.4.1978 zemř. FERDINAND PEROUTKA, publicista, prozaik, dramatik a rozhlasový redaktor (nar. 6.2.1895) – 
35. výročí úmrtí 

20.4.1978 zemř. ANGELO MARIA RIPELLINO, italský literární vědec, esejista, básník a překladatel (nar. 
4.12.1923) – 35. výročí úmrtí 

21.4.1828 nar. HIPPOLYTE TAINE, francouzský literární kritik, historik a filozof (zemř. 5.3.1893) – 185. výročí 
narození 

21.4.1913 nar. NORBERT FRÝD, prozaik a publicista (zemř. 18.3.1976) – 100. výročí narození 
21.4.1933 nar. PETR POKORNÝ, historik-biblista, překladatel – 80. výročí narození 
22.4.1813 nar. JØRGEN MOE, norský básník a folklorista (zemř. 27.3.1882) – 200. výročí narození 
22.4.1833 nar. JINDŘICH ECKERT, fotograf (zemř. 28.2.1905) – 180. výročí narození 
22.4.1923 nar. VRATISLAV EFFENBERGER, literární teoretik, překladatel, básník a prozaik (zemř. 10.8.1986) – 

90. výročí narození 
23.4.1878 zemř. JAROSLAV ČERMÁK, malíř a grafik (nar. 1.8.1830) – 135. výročí úmrtí 
23.4.1908 nar. EGON HOSTOVSKÝ, prozaik a publicista (zemř. 7.5.1973) – 105. výročí narození 
23.4.1918 nar. MAURICE DRUON, francouzský prozaik a filmový scenárista (14.4.2009) – 95. výročí. narození 
25.4.1883 nar. JOSEF KOPAL, literární vědec, překladatel-romanista (zemř. 29.12.1966) – 130. výročí narození 
25.4.1908 nar. v Brně VILÉM REICHMANN, fotograf, kreslíř a básník (zemř. 15.6.1991 v Brně) – 105. výročí 

narození 
25.4.1913 zemř. MYCHAJLO KOCJUBYNSKYJ, ukrajinský prozaik (nar. 17.9.1864) –100. výročí úmrtí 
25.4.1918 nar. ELLA FITZGERALDOVÁ, americká jazzová zpěvačka (zemř. 15.6.1996) – 95. výročí. narození 
25.4.1928 nar. v Brně OLGA SKÁLOVÁ, tanečnice, choreografka a pedagožka, působí v Brně – 85. výročí narození 
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25.4.1933 nar. DUŠAN HOLÝ, etnograf, muzikolog a zpěvák – 80. výročí narození 
25.4.1943 zemř. VLADIMIR IVANOVI Č NĚMIROVIČ-DANČENKO, ruský prozaik, dramatik, režisér, divadelní 

kritik (nar. 23.12.1858) – 70. výročí úmrtí 
26.4.1898 nar. VICENTE ALEIXANDRE, španělský básník, nositel Nobelovy ceny (zemř. 14.12.1984) – 115. 

výročí narození 
26.4.1798 nar. EUGÈNE FERDINAND VICTOR DELACROIX, francouzský malíř, kreslíř a litograf 

(zemř.13.8.1893) – 215.výročí narození 
27.4.1918 zemř. JAN PREISLER, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 18.2.1872) – 95. výročí. úmrtí 
27.4.1938 zemř. EDMUND HUSSERL, německý filozof a matematik (nar. 8.4.1859) – 75. výročí úmrtí 
27.4.1878 nar. . FERDINAND STREJČEK, prozaik, literární historik a editor (zemř.3.4.1963) – 135. výročí 

narození 
28.4.1853 zemř. JOHANN LUDWIG TIECK, německý básník, prozaik, překladatel a publicista (nar. 31.5.1773) – 

160. výročí úmrtí 
28.4.1973 zemř. VRATISLAV BLAŽEK, dramatik a scenárista (nar. 31.8.1925) – 40. výročí úmrtí 
28.4.1973 zemř. JACQUES MARITAIN, francouzský filozof (nar. 18.11.1892) – 40. výročí úmrtí 
29.4.1863 nar. KONSTANTINOS KAVAFIS, novořecký básník (zemř. 30.4.1933) – 150. výročí narození 
30.4.1883 nar. JAROSLAV HAŠEK, prozaik a publicista (zemř. 3.1.1923) – 130. výročí narození 
30.4.1883 zemř. EDOUARD MANET, francouzský malíř (nar. 23.1.1832) – 130. výročí úmrtí 
30.4.1938 nar. JURAJ JAKUBISKO, slovenský filmový režisér a scenárista – 75. výročí narození 
30.4.1973 zemř. RADOVAN KRÁTKÝ, prozaik, dramatik, překladatel, editor (nar. 29.10.1921) – 40. výročí úmrtí 
30.4.1973 zemř. v Brně VÁCLAV RENČ, básník, dramatik a překladatel (nar. 28.11.1911) – 40. výročí úmrtí 
30.4.1933 zemř. KONSTANTINOS KAVAFIS, novořecký básník (nar.29.4.1863) – 80. výročí úmrtí  
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KVĚTEN 
1.5.1908 nar. IVO VÁŇA PSOTA, tanečník, choreograf, režisér   a pedagog  (zemř. 16.2.1952 v Brně) – 105. 

výročí narození 
1.5.1923 nar. JOSEPH HELLER, americký prozaik a dramatik (zemř. 12.12.1999) – 90. výročí narození 
1.5.1933 nar .JAROSLAV SMOLKA, muzikolog a skladatel  (zemř. 19.8.2011)  – 80.výročí narození 
1.5.1978 zemř. ARAM CHAČATURJAN, arménský hudební skladatel  (nar.6.6.1903) – 35. výročí úmrtí 
3.5.1953 zemř. OLDŘICH BLAŽÍČEK, malíř (nar. 5.1.1887) – 60. výročí úmrtí 
3.5.1913 nar JOSEF ZVĚŘINA, teolog, překladatel, historik a teoretik umění (zemř. 18.8.1990) – 100. výročí 

narození 
5.5.1813 nar. SØREN AABYE KIERKEGAARD, dánský spisovatel, teolog a filozof (zemř. 11.11.1855) –        

200. výročí narození 
5.5.1853 nar. EDUARD VOJAN, divadelní herec (zemř. 31.5.1920) – 160. výročí narození 
5.5.1923 nar. DAISY MRÁZKOVÁ, malířka, ilustrátorka, autorka knih pro děti – 90. výročí narození 
5.5.1923 nar. KAREL ŠTORKÁN, prozaik a filmový scenárista  (zemř. 12.4.2007)– 90. výročí narození 
5.5.1818 nar. KARL MARX, německý filosof (zemř. 14.3. 1883) – 195. výročí narození  
6.5.1903 zemř. BENEŠ METHOD KULDA, spisovatel a sběratel lidové slovesnosti, působil v Brně 

(nar.16.3.1820) – 110. výročí úmrtí 
6.5.1903 nar. HERMANN GRAB, pražský německý prozaik (zemř. 2.8.1949) – 110. výročí narození 
6.5.1948 zemř. MAURICE MAETERLINCK, belgický dramatik, básník a prozaik píšící francouzsky, nositel 

Nobelovy ceny (nar. 29.8.1862) – 65. výročí úmrtí 
7.5.1833 nar. JOHANNES BRAHMS, německý hudební skladatel (zemř. 3.4.1897) – 180. výročí narození 
7.5.1868 nar. STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI, polský spisovatel (zemř. 23.11.1927) – 145. výročí narození 
7.5.1883 nar. WILLEM ELSSCHOT, vl. jm. Alfons de Ridder, vlámský prozaik (zemř. 1.6.1960) – 130. výročí 

narození 
7.5.1903 nar. OLDŘICH FRIŠ, indolog, překladatel (zemř. 14.1.1955) – 110. výročí narození 
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7.5.1903 nar. NIKOLAJ ZABOLOCKIJ, ruský básník (zemř. 14.10.1958) – 110. výročí narození 
7.5.1973 zemř. EGON HOSTOVSKÝ, prozaik a publicista  (nar. 23.4.1908) – 40. výročí úmrtí 
7.5.1928 nar. MÍLA SMETÁČKOVÁ, hudební publicistka – 85. výročí narození 
8.5.1873 zemř. JOHN STUART MILL, anglický filozof a ekonom (nar. 20.5.1806) – 140. výročí úmrtí 
8.5.1883 nar. JOSÉ ORTEGA Y GASSET, španělský spisovatel a filozof (zemř. 18.10.1955) – 130. výročí 

narození 
8.5.1903 zemř. PAUL GAUGUIN, francouzský malíř (nar. 7.6.1848) – 110. výročí úmrtí 
9.5.1873 nar. HOWARD CARTER, anglický archeolog a egyptolog (zemř. 2.3.1939) – 140. výročí narození 
10.5.1843 nar. BENITO PÉREZ GALDÓS, španělský romanopisec a dramatik (zemř. 4.1.1920) – 170. výročí 

narození 
11.5.1973 zemř. GRIGORIJ KOZINCEV, ruský filmový režisér (nar. 22.3.1905) – 40. výročí úmrtí 
12.5.1523 nar. OLDŘICH PREFÁT Z VLKANOVA, matematik, hvězdář a cestovatel (zemř. 26.7.1565) – 490. 

výročí narození 
12.5.1828 nar. DANTE GABRIEL ROSSETTI, anglický básník a malíř (zemř. 9.4.1882) – 185. výročí narození 
12.5.1878 nar. MASSIMO BONTEMPELLI, italský prozaik, dramatik, publicista a hudební skladatel (zemř. 

22.7.1960) – 135. výročí narození 
12.5.1933 nar. ANDREJ  ANDREJEVIČ VOZNĚSENSKIJ, ruský básník (zemř. 1.6.2010) – 80. výročí narození 
12.5.1933 nar. IVO BUDIL, novinář a publicista ( zemř. 29.10.2007) – 80. výročí narození 
12.5.1933 zemř. GYULA KRÚDY, maďarský prozaik (nar. 21.10.1878) – 80. výročí úmrtí 
13.5.1923 nar. BOHUŠ (Bohumil) BALAJKA, literární historik, kritik a prozaik (zemř. 7.2.1994) – 90. výročí 

narození 
14.5.1863 nar. v Jimramově, okr. Žďár n. Sázavou, VILÉM MRŠTÍK, prozaik, dramatik a publicista (zemř. 

2.3.1912) – 150. výročí narození 
14.5.1913 nar. RUDOLF MERTLÍK, klasický filolog, překladatel a editor (zemř. 28.7.1985) – 100. výročí narození 
15.5.1753 nar. JAN PETR CERRONI, sběratel, historik a archivář (zemř. 3.9.1826 v Brně) – 260. výročí narození 
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15.5.1833 nar. SOFIE PODLIPSKÁ, prozaička a překladatelka (zemř. 17.12.1897) – 180. výročí narození 
16.5.1703  zemř. CHARLES PERRAULT, francouzský básník a prozaik, autor pohádek (nar. 12.1.1628) – 310. 

výročí úmrtí 
16.5.1918 nar. JUAN RULFO, mexický povídkář (zemř. 8.1.1986) – 95. výročí. narození 
17.5.1868 nar. RUDOLF RICHARD HOFMEISTER, básník a prozaik (zemř. 6.10.1934) – 145. výročí narození 
17.5.1873 nar. HENRI BARBUSSE, francouzský prozaik a básník (zemř. 30.8.1935) – 140. výročí narození 
17.5.1938 nar. ALENA VOSTRÁ, prozaička a dramatička (zemř. 15.4.1992) – 75. výročí narození 
18.5.1883 nar. WALTER ADOLF GROPIUS, německý architekt a  průmyslový návrhář (zemř. 5.7.1969) –  130. 

výročí narození 
18.5.1933 nar. WŁADYSŁAW LECH TERLECKI, polský prozaik, dramatik, překladatel (zemř. 3.5.1999) –        

80. výročí narození 
18.5.1938 nar. JAN MÁLEK, skladatel a hudební režisér – 75. výročí narození 
19.5.1883 zemř. SAMO CHALUPKA, slovenský básník (nar. 27.2.1812) – 130. výročí úmrtí 
19.5.1958 zemř. MARIE PUJMANOVÁ, prozaička a básnířka (nar. 8.6.1893) – 55. výročí úmrtí 
20.5.1883 nar. OTOKAR FISCHER, literární historik a překladatel (zemř. 12.3.1938) – 130. výročí narození 
20.5.1928 nar. MILOŠ JŮZL, estetik a hudební vědec (zemř. 13.6.1996) – 85. výročí narození 
20.5.1933 nar. v Brně  ZDENĚK VAŠÍČEK, filosof, historik, disident (zemř. 13.4.2011) – 80. výročí narození 
21.5.1918 nar. VILÉM HECKEL, fotograf (zahynul 31.5.1970) – 95. výročí  narození 
21.5.1928 zemř. MARTIN KUKUČÍN, vl. jm. Matej Bencúr, slovenský prozaik (nar. 17.5.1860) – 85. výročí úmrtí 
21.5.1933 nar. ERAZIM KOHÁK, filozof, publicista a politolog – 80. výročí narození 
21.5.1953 nar. LUBOMÍR BRABEC, kytarista – 60. výročí narození 
21.5.1973 zemř. CARLO EMILIO GADDA, italský prozaik (nar. 4.11.1893) – 40. výročí úmrtí 
22.5.1813 nar. RICHARD WAGNER, německý hudební skladatel, teoretik a publicista (zemř. 13.2.1883) –     200. 

výročí narození 
22.5.1873 zemř. ALESSANDRO MANZONI, italský básník, prozaik a dramatik (nar. 7.3.1785) – 140. výročí úmrtí 
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22.5.1913 nar. v Brně FRANTIŠEK JÍLEK, dirigent (zemř. 16.9.1993 v Brně) – 100. výročí narození 
22.5.2008 zemř. ZDENKA BERGROVÁ, spisovatelka a překladatelka (nar. 10.3.1923) – 5.výročí úmrtí 
23.5.1883 zemř. CYPRIAN KAMIL NORWID, polský básník, prozaik, dramatik, sochař a malíř (nar. 24.9.1821) – 

130. výročí úmrtí 
24.5.1928 nar. WILLIAM TREVOR, irský prozaik píšící anglicky – 85. výročí narození 
25.5.1803 nar. EDWARD GEORGE EARLE BULWER-LYTTON, anglický prozaik (zemř. 18.1.1873) – 210. 

výročí narození 
25.5.1803 nar. RALPH WALDO EMERSON, americký filozof, esejista, básník (zemř. 27.4.1882) – 210. výročí 

narození 
25.5.1938 nar. RAYMOND CARVER, americký povídkář, básník a esejista (zemř. 29.7.1988) – 75. výročí narození 
26.5.1703 zemř. SAMUEL PEPYS, anglický spisovatel, autor Deníku (nar. 23.2.1633) – 310. výročí úmrtí 
26.5.1913 nar. PIERRE DANINOS, francouzský prozaik a humorista (zemř. 7.1.2005) – 100. výročí narození 
26.5.1933 zemř. JULIUS LEISCHING, architekt, v letech 1894-1922 ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Brně 

(nar. 7.8.1865) – 80. výročí úmrtí 
26.5.1938 nar. LJUDMILA PETRUŠEVSKÁ, ruská prozaička a dramatička – 75. výročí narození 
26.5.1973 zemř. LADISLAV ŽÁK, architekt, teoretik architektury, návrhář nábytku (nar. 25.6.1900) – 40. výročí 

úmrtí 
26.5.2008 zemř. SYDNEY POLLACK, americký filmový režisér, producent, pedagog a herec (nar.1.7.1934) – 

5.výročí úmrtí 
27.5.1878 nar. ISADORA DUNCANOVÁ, americká tanečnice (zemř. 14.9.1927) – 135. výročí narození 
27.5.1878 nar. ANTONI FERDYNAND OSSENDOWSKI, polský prozaik, publicista a cestovatel (zemř. 3.1.1945) 

– 135. výročí narození 
27.5.1883 nar. EMIL UTITZ, česko-německý estetik, filozof,  psycholog a publicista (zemř. 2.11.1956) – 130. 

výročí narození 
29.5.1923 nar. BERNARD CLAVEL, francouzský prozaik (zemř. 5.10.2010) – 90. výročí narození 
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29.5.1958 zemř. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, španělský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 23.12.1881) – 
55. výročí úmrtí 

29.5.1978 zemř. JURIJ DOMBROVSKIJ, ruský prozaik (nar. 12.5.1909) – 35. výročí úmrtí 
30.5.1778 zemř. VOLTAIRE, vl. jm. François-Marie Arouet, francouzský básník, prozaik, dramatik a historik (nar. 

21.11.1694) – 235. výročí úmrtí 
30.5.1913 nar. EDUARD GOLDSTÜCKER, literární historik a kritik (zemř. 23.10.2000) – 100. výročí narození 
30.5.1928 nar. AGNÈS VARDOVÁ, francouzská filmová režisérka – 85. výročí narození 
30.5.1968 nar. MARTIN C. PUTNA, publicista, překladatel a esejista – 45. výročí narození 
31.5.1773 nar. JOHANN LUDWIG TIECK, německý básník, dramatik, prozaik a publicista (zemř. 28.4.1853) – 

240. výročí narození 
 
ČERVEN 
1.6.1893 nar. OTTO EISLER, architekt (zemř. 27.7.1968 v Brně) – 120. výročí narození 
1.6.1928 nar. ANNA FÁROVÁ, historička umění a teoretička fotografie (zemř.27.2.2010)  –  85. výročí narození 
1.6.1928 nar. VLADIMÍR SOUČEK, historik, asyriolog, chetitolog (zemř. 9.6.1990) – 85. výročí narození 
1.6.1938 zemř. ÖDÖN VON HORVÁTH, rakouský dramatik (nar. 9.12.1901) – 75. výročí úmrtí 
1.6.1948 nar. TOMÁŠ HALÍK, teolog a publicista – 65. výročí narození 
2.6.1928 nar. STIG CLAESSON, švédský prozaik, filmový scenárista, malíř a ilustrátor ( zemř. 4.1.2008) – 85. 

výročí narození 
4.6.1878 nar. FRANTIŠEK CHUDOBA, literární historik a překladatel (zemř. 7.1.1941 v Brně) – 135. výročí 

narození 
4.6.1898 nar. v Brně JOSEF CHALOUPKA, prozaik a básník, zakladatel brněnské Literární skupiny  (zemř. 

24.1.1930 v Brně) – 115. výročí narození 
4.6.1903 nar. JEVGENIJ ALEXANDROVIČ MRAVINSKIJ, ruský dirigent (zemř. 19.1.1988) – 110. výročí 

narození 



 39 

5.6.1723 nar. ADAM SMITH, skotský ekonom a filozof (zemř. 17.7.1790) – 290. výročí narození 
5.6.1893 nar. JIŘÍ VENDELÍN KROHA, architekt (zemř. 7.6.1974) – 120. výročí narození 
5.6.1898 nar. FEDERICO GARCÍA LORCA, španělský básník a dramatik (zastřelen 19.8.1936) – 115. výročí 

narození 
5.6.1928 nar. TONY RICHARDSON, anglický filmový režisér ) zemř. 14.11.1991) – 85. výročí narození 
6.6.1903 nar. ARAM CHAČATURJAN, arménský hudební skladatel (zemř. 1.5.1978) – 110. výročí narození 
6.6.1938 nar. MIROSLAV BARTÁK, grafik, kreslíř, karikaturista – 75. výročí narození 
6.6.1938 nar. VLADIMÍR JIRÁNEK, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, tvůrce animovaných filmů – 75. výročí 

narození 
7.6.1843 zemř. JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN, německý básník a prozaik (nar. 20.3.1770) – 

170. výročí úmrtí 
7.6.1848  nar. PAUL GAUGUIN, francouzský malíř (zemř.8.5.1903) – 165. výročí narození 
7.6.1903 nar. MARGUERITTE YOURCENAROVÁ, vl. jm. M. de Crayencour, francouzská prozaička belgického 

původu, první žena - členka Francouzské akademie (zemř. 18.12.1987) – 110. výročí narození 
7.6.1913 nar. RICHARD N. NASH, vl. jm. Nathaniel Richard Nusbaum, americký dramatik (zemř. 11.12.2000) – 

100. výročí narození 
7.6.1928 nar. JAMES IVORY, americký režisér, kameraman a herec – 85. výročí narození 
8.6.1873 nar. EDUARD BABÁK, fyziolog a biolog, spoluzakladatel Masarykovy univerzity v Brně (zemř. 

30.5.1926 v Brně) – 140. výročí úmrtí 
8.6.1893 nar. MARIE PUJMANOVÁ, prozaička a básnířka (zemř. 19.5.1958) – 120. výročí narození 
8.6.2003 zemř. MOJMÍR OTRUBA, literární vědec, textolog, editor (nar.18.9.1923) – 5. výročí úmrtí 
9.6.1843 nar. BERTHA VON SUTTNER, roz. hraběnka Kinská, spisovatelka, první nositelka Nobelovy ceny za 

mír, žila v Brně (zemř. 21.6.1914) – 170. výročí narození 
9.6.1893 nar. COLE PORTER, americký hudební skladatel (zemř. 15.10.1964) – 120. výročí narození 
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9.6.1898 nar. CURZIO MALAPARTE, vl. jm. Kurt Suckert, italský prozaik, publicista a básník (zemř. 19.7.1957) 
– 115. výročí narození 

9.6.1913 nar. MARCIA DAVENPORTOVÁ, americká prozaička a publicistka (zemř. 15.1.1996) – 100. výročí 
narození 

10.6.1863 nar. LOUIS MARIE ANNE COUPERUS, nizozemský prozaik (zemř. 16.7.1923) – 150. výročí narození 
10.6.1923 zemř. PIERRE LOTI, vl. jm. Julien Viaud, francouzský prozaik (nar. 14.1.1850) – 90. výročí úmrtí 
10.6.1933 nar. MILENA HÜBSCHMANNOVÁ, lingvistka-romistka, indoložka, překladatelka a prozaička (zemř. 

19.9.2005) –  80. výročí narození 
10.6.1963 zemř. KAREL KAPOUN, básník a publicista (nar. 31.10.1902 v Dubňanech, okr. Hodonín) – 50. výročí 

úmrtí 
10.6.2008 zemř. ČINGIZ AJTMATOV, kyrgyzský spisovatel a veřejný činitel (nar.12.12.1928) – 5. výročí úmrtí 
11.6.1873 nar. AZORÍN, vl. jm. José Martínez Ruiz, španělský esejista, romanopisec, kritik a dramatik (zemř. 

4.3.1967) – 140. výročí narození 
12.6.1878 nar. JAMES OLIVER CURWOOD, americký autor dobrodružných románů (zemř. 13.8.1927) – 135. 

výročí narození 
12.6.2008  zemř .ZDENĚK URBÁNEK, spisovatel a chartista  (nar.12.10.1917) – 5. výročí úmrtí 
12.6.1968 zemř. sir HERBERT READ, anglický básník, výtvarný a literární kritik a teoretik (nar. 4.12.1893) – 45. 

výročí úmrtí 
13.6.1888 nar. FERNANDO PESSOA, vl. jm. Fernando António Norgueira de Seabra Pessoa, portugalský básník, 

prozaik a esejista (zemř. 30.11.1935) – 125. výročí narození 
13.6.1893 nar. DOROTHY LEIGH SAYERSOVÁ, anglická autorka detektivních románů a povídek, dramatička a 

esejistka (zemř. 17.12.1957) – 120. výročí narození 
13.6.1933 nar. DAVID STOREY, anglický prozaik, dramatik a scenárista – 80. výročí narození 
13.6.1953 nar. IVA PROCHÁZKOVÁ, autorka próz pro děti a dramatička – 60. výročí narození 
13.6.1998 zemř. ODOLEN SMÉKAL, indolog, básník a překladatel (nar.18.8.1928) – 15. výročí úmrtí 
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14.6.1913 nar. BENO BLACHUT,  pěvec-tenorista (zemř. 10.1.1986) – 100. výročí narození 
14.6.1798 nar. FRANTIŠEK PALACKÝ, politik a historik (zemř. 26.5.1876) – 215. výročí narození 
14.6.1933 nar. JERZY KOSIŃSKI, americký prozaik polského původu (zemř. 2.5.1991) – 80. výročí narození 
15.6.1733 nar. JOSEF VRATISLAV MONSE, právník a historik, působil též v Brně (zemř. 6.2.1793) – 280. výročí 

narození 
15.6.1843 nar. EDVARD HAGERUP GRIEG, norský hudební skladatel (zemř. 4.9.1907) – 170. výročí narození 
15.6.1898 zemř. KAREL HLAVÁČEK, básník, výtvarník a výtvarný kritik (nar. 29.8.1874) – 115. výročí úmrtí 
15.6.2008 zemř. STAN WINSTON , americký mistr filmových iluzí, držitel čtyř Oscarů (nar. 7.4.1946) – 5. výročí 

úmrtí 
16.6.1863 zemř. LUDWIG FÖRSTER, rakouský architekt, spoluvytvářel novodobou podobu Brna (nar. 8.10.1797) 

– 150. výročí úmrtí 
16.6.1938 nar. JOYCE CAROL OATESOVÁ, americká prozaička, básnířka, dramatička a literární kritička –        

75. výročí narození 
16.6.1938 nar. TORGNY LINDGREN, švédský prozaik a básník – 75. výročí narození 
17.6.1703 nar. JOHN WESLEY, anglický náboženský spisovatel a reformátor (zemř. 2.3.1791) – 310. výročí 

narození 
17.6.1898 nar. MAURITS CORNELIS ESCHER, holandský kreslíř a grafik (zemř. 27.3.1972) – 115. výročí 

narození 
17.6.1923 nar. v Brně RADÚZ ČINČERA, filmový režisér a scenárista, autor multimediálních programů, tvůrce 

Kinoautomatu (zemř. 28.1.1999) – 90. výročí narození 
17.6.1818 nar. CHARLES FRANÇOIS GOUNOD, francouzský hudební skladatel (zemř.18.10.1893) – 195. výročí 

narození 
17.6.1898 zemř. sir EDWARD COLEY BURNE- JONES, anglický malíř  (nar.18.2.1833) – 115. výročí úmrtí 
18.6.2008 zemř. JEAN DELANNOY, francouzský filmový režisér (nar. 12.1.1908) – 5. výročí úmrtí 
18.6.1903 nar. RAYMOND RADIGUET, francouzský básník a prozaik (zemř. 12.12.1923) – 110. výročí narození 
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19.6.1623 nar. BLAISE PASCAL, francouzský přírodovědec a filozof (zemř. 19.8.1662) – 390. výročí narození 
19.6.1898 nar. HERBERT MARCUSE, americký filozof německého původu (zemř. 29.7.1979) – 115. výročí 

narození 
20.6.1793 nar. ALEKSANDER FREDRO, polský dramatik (zemř. 15.7.1876) – 220. výročí narození 
20.6.1923 nar. IVAN HRBEK, historik a překladatel – orientalista (zemř. 20.3.1993) – 90. výročí narození 
20.6.1928 nar.MILOŠ VACEK, skladatel  (zemř.29.2.2012) – 85.výročí narození 
21.6.1893 nar . ALOIS HÁBA, hudební skladatel a teoretik (zemř. 18.11.1973) – 120. výročí narození 
21.6.1908 zemř. NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV, ruský hudební skladatel (nar. 18.3.1844) – 105. výročí úmrtí 
21.6.1948 nar. IAN McEWAN, anglický prozaik – 65. výročí narození 
21.6.1948 nar. ANDRZEJ SAPKOWSKI, polský prozaik, autor sci-fi – 65. výročí narození 
22.6.1898 nar. AMALIE KUTINOVÁ, prozaička, sběratelka lidových pohádek, autorka knih pro děti (zemř. 

30.3.1965) – 115. výročí narození 
22.6.1898 nar. ERICH MARIA REMARQUE, vl. jm. Erich Paul Remark, německý prozaik a dramatik (zemř. 

25.9.1970) – 115. výročí narození 
22.6.1913 nar. SÁNDOR WEÖRES, maďarský básník  (zemř. 22.1.1989) – 100. výročí narození 
22.6.1923 nar. v Brně MILAN JELÍNEK, jazykovědec – bohemista – 90. výročí narození 
22.6.1933 nar. LIBOR PEŠEK, dirigent – 80. výročí narození 
24.6.1923 zemř. EDITH SÖDERGRANOVÁ, finskošvédská básnířka (nar. 4.4.1892) – 90. výročí úmrtí 
24.6.1923 nar. YVES BONNEFOY, francouzský básník – 90. výročí narození 
25.6.1903 nar. GEORGE ORWELL, vl. jm. Eric Arthur Blair, anglický prozaik a esejista (zemř. 21.1.1950) –     

110. výročí narození 
25.6.1913 nar. AIMÉ CÉSAIRE, francouzský básník a dramatik martinického původu ( zemř. 17.4.2008) – 100. 

výročí narození 
26.6.1918 nar. JIŘÍ KREJČÍK, filmový režisér a scenárista – 95. výročí. narození. 
26.6.1933 nar. CLAUDIO ABBADO, italský dirigent – 80. výročí narození 
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26.6.1928 nar. OTTO ŠIMEK, skladatel  –  85. výročí narození 
27.6.1908 nar. JOÃO ROSA GUIMARÃES, brazilský romanopisec, novelista, povídkář a básník (zemř. 19.11.1967) 

– 105. výročí narození 
27.6.2008 zemř. LENKA REINEROVÁ, spisovatelka  (nar.17.5.1916) – 5. výročí úmrtí 
29.6.1798 nar. GIACOMO LEOPARDI, italský básník, prozaik a filozof (zemř. 14.6.1837) – 215. výročí narození 
 
ČERVENEC 
1.7.1983  zemř. KAREL MICHAL, vl. jm. Pavel Buksa, prozaik, dramatik (nar. 28.12.1932) – 30. výročí úmrtí 
2.7.1778 zemř. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, francouzský filozof a romanopisec (nar. 28.6.1712) – 235. výročí 

úmrtí 
2.7.1923 nar. WISŁAWA SZYMBORSKA, polská básnířka, fejetonistka, překladatelka, nositelka Nobelovy ceny 

(zemř.1.2.2012) – 90. výročí narození 
2.7.1983 zemř. VLADIMÍR NEFF, prozaik a filmový scenárista (nar. 13.6.1909) – 30. výročí úmrtí 
2.7.1948 nar. JARMILA GABRIELOVÁ, muzikoložka  –  65.výročí narození 
3.7.1883 nar. FRANZ KAFKA, pražský německy píšící prozaik (zemř. 3.6.1924) – 130. výročí narození 
3.7.1953 nar. DRAGAN VELIKIĆ, srbský prozaik a esejista – 60. výročí narození 
3.7.1973 zemř. KAREL ANČERL, dirigent (nar. 11.4.1908) – 40. výročí úmrtí 
3.7.1848 nar. JOEL CHANDLER HARRIS, americký prozaik, autor pohádek (zemř. 9.12.1908) – 165. výročí 

narození 
4.7.1948 nar. ve Svitavách  JIŘÍ PERNES, historik a spisovatel, působí v Brně – 65. výročí narození 
4.7.1983 zemř. PETR KOPTA, překladatel, básník, dramatik (nar. 5.4.1927) – 30. výročí úmrtí 
4.7.1933 nar. MILENA ČERNOHORSKÁ, muzikoložka (zemř.11.1.2009)  – 80. výročí narození 
5.7.1908 zemř. JONAS LIE, norský romanopisec a autor pohádek (nar. 6.11.1833) – 105. výročí úmrtí 
5.7.1983 zemř. VÁCLAV TROJAN, hudební skladatel (nar. 24.4.1907) – 30. výročí úmrtí 
6.7.1533 zemř. LUDOVICO ARIOSTO, italský básník a dramatik (nar. 8.9.1474) – 480. výročí úmrtí 
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6.7.1893 zemř. GUY DE MAUPASSANT, francouzský prozaik (nar. 5.8.1850) – 120. výročí úmrtí 
6.7.1913 nar. OTA ORNEST, divadelní režisér a překladatel (zemř. 4.8.2002) – 100. výročí narození 
6.7.1928 nar. HERMÍNA FRANKOVÁ, prozaička a dramatička, autorka knih pro mládež – 85. výročí narození 
6.7.1933 zemř. JOSEF KOŽÍŠEK, básník a prozaik, autor knih pro děti (nar. 6.7.1861) – 80. výročí úmrtí 
6.7.1933 nar. VLADIMÍR MILTNER, prozaik a překladatel - indolog (zemř. 13.1.1997) – 80. výročí narození 
7.7.1863 zemř. v Brně LEOPOLD JOSEF HANSMANN, novinář, prozaik, básník a překladatel (nar. 17.2.1824 ) – 

150. výročí narození 
7.7.1893 nar. MIROSLAV KRLEŽA, chorvatský básník, dramatik, prozaik a esejista (zemř. 29.12.1981) –        

120. výročí narození 
7.7.1828 nar.HEINRICH FERSTEL, rakouský architekt, autor několika staveb v Brně (zemř.14.7.1883) – 185. 

výročí narození 
8.7.1958 zemř. PAVEL EISNER, překladatel, básník a esejista (nar. 16.1.1889) – 55. výročí úmrtí 
9.7.1933 nar. ELEM KLIMOV, ruský filmový režisér ( zemř. 26.10.2003) – 80. výročí narození 
10.7.1903 nar. JOHN WYNDHAM, anglický prozaik, autor sci-fi (zemř. 11.3.1969) – 110. výročí narození 
10.7.1913 zemř. MIKOLÁŠ ALEŠ, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 18.11.1852) – 100. výročí úmrtí 
10.7.1913 nar. SALVADOR ESPRIU, katalánský básník, prozaik a dramatik (zemř. 22.2.1984) – 100. výročí 

narození 
10.7.1928 nar. KAREL ŠIKTANC, básník, autor pohádek a překladatel – 85. výročí narození 
10.7.1933 nar. IVAN PASSER, filmový režisér a scenárista – 80. výročí narození 
10.7.1888 nar. GIORGIO DE CHIRICO, italský malíř (zemř.19.11.1978) – 125. výročí narození 
11.7.1913 nar. ZDENĚK GALUŠKA, prozaik-humorista a ilustrátor (zemř. 13.2.1999) – 100. výročí narození 
11.7.1973 zemř. v Brně VLADIMÍR BOCHOŘÁK, prozaik, autor historických románů (nar. 14.1.1887) – 40. výročí 

úmrtí 
13.7.1813 nar. THEOFIL EDVARD VON HANSEN, dánský architekt, výrazně zasáhl do architektury Brna (zemř. 

17.2.1891) – 200. výročí narození 
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13.7.1928 zemř. VRATISLAV HUGO BRUNNER, knižní výtvarník, ilustrátor, grafik a malíř (nar. 15.10.1886) – 
85. výročí úmrtí 

14.7.1823 nar. ANTONÍN VIKTOR BARVITIUS, architekt (zemř. 20.7.1901) – 190. výročí narození 
14.7.1883 zemř. HEINRICH FERSTEL, rakouský architekt, autor několika staveb v Brně (nar. 7.7.1828) – 130. 

výročí úmrtí 
14.7.1888 nar. BOHUMIL MATHESIUS, básník, překladatel a literární vědec (zemř. 2.6.1952) – 125. výročí 

narození 
14.7.1903 nar. IRVING STONE, vl. jm. I. Tannenbaum, americký prozaik (zemř. 26.8.1989) – 110. výročí narození 
14.7.1918 nar. INGMAR BERGMAN, švédský filmový a divadelní režisér, scenárista a prozaik (zemř. 30.7.2007) – 

95. výročí. narození 
14.7.1968 zemř. KONSTANTIN GEORGIJEVIČ PAUSTOVSKIJ, ruský prozaik, dramatik a publicista (nar. 

31.5.1892) – 45. výročí úmrtí 
14.7.1998 zemř. MIROSLAV HOLUB, básník, prozaik a překladatel (nar. 13.9.1923) – 15. výročí úmrtí 
15.7.1923 nar. JAROSLAV VOLEK, hudební vědec, estetik (zemř. 22.2.1989) – 90. výročí narození 
16.7.1723  nar. sir JOSHUA REYNOLDS, anglický malíř a umělecký teoretik (zemř. 23.2.1792) – 290. výročí 

narození 
16.7.1773 nar. JOSEF JUNGMANN, literární vědec, překladatel, jazykovědec a publicista (zemř. 14.11.1847) – 

240. výročí narození 
16.7.1888 nar. VLADIMÍR ÚLEHLA, botanik, filozof, esejista a folklorista (zemř. 3.7.1947 v Brně) –  125. výročí 

narození 
16.7.1903 nar. SAŠA MACHOV, vl. jm. František Maťha, tanečník, herec, choreograf a režisér (zemř. 23.6.1951) – 

110. výročí narození 
16.7.1923 zemř. KAREL KLOSTERMANN, prozaik (nar. 15.2.1848) – 90. výročí úmrtí 
16.7.1943 nar. REINALDO ARENAS, kubánský prozaik, básník a dramatik (zemř. 7.12.1990) – 70. výročí narození 
16.7.1953 zemř. HILAIRE BELLOC, anglický prozaik (nar. 27.7.1870) – 60. výročí úmrtí 
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16.7.1963 zemř. ERICH ADOLF SAUDEK, překladatel a spisovatel (nar. 18.10.1904) – 50. výročí úmrtí 
16.7.1983 zemř. JAROSLAV KROMBHOLC, dirigent (nar.30.1.1919) – 30.výročí úmrtí 
16.7.1923 zemř. LOUIS MARIE ANNE COUPERUS, nizozemský prozaik (nar.10.6.1863) – 90. výročí úmrtí 
17.7.1888 nar. ŠMUEL JOSEF AGNON, vl. jm. Š. J. Czaczkes, hebrejský prozaik polského původu, nositel 

Nobelovy ceny (zemř. 17.2.1970) – 125. výročí narození 
17.7.1903 zemř. JAMES ABBOT MC NEILL WHISTLER, americký malíř (nar. 10.7.1834) – 110. výročí úmrtí 
18.7.1933 nar. JEVGENIJ JEVTUŠENKO, ruský básník, prozaik a filmový scenárista – 80. výročí narození 
19.7.1893 nar. VLADIMIR MAJAKOVSKIJ, ruský básník, dramatik, filmový scenárista a herec (zemř. 14.4.1930) – 

120. výročí narození 
19.7.1903 nar. JAN JAKUB PAVEL, historik umění (zemř. 10.5.1974) – 110. výročí narození 
19.7.1963 zemř. JAN HANČ, básník, prozaik, překladatel (nar. 30.5.1916) – 50. výročí úmrtí 
20.7.1928 nar. PAVEL KOHOUT, prozaik, dramatik a scenárista – 85. výročí narození 
21.7.1893 nar. HANS FALLADA, vl. jm. Rudolf Ditzen, německý prozaik (zemř. 5.2.1947) – 120. výročí narození 
21.7.1933 nar. JOHN GARDNER, americký prozaik (zemř. 14.9.1982) – 80. výročí narození 
22.7.1843 nar. ANTAL STAŠEK, prozaik (zemř. 9.10.1931) – 170. výročí narození 
22.7.1878 nar. JANUSZ KORCZAK, vl. jm. Henryk Goldschmidt, polský prozaik, autor knih pro děti, publicista 

(zemř. 10.8.1942) – 135. výročí narození 
22.7.1958 nar. IVA BITTOVÁ, houslistka, vokalistka a skladatelka – 55. výročí narození 
23.7.1843 zemř. ANTONÍN MÁNES, malíř a kreslíř, zakladatel české krajinářské školy (nar. 3.11.1784) – 170. 

výročí úmrtí 
23.7.1863 nar. SÁNDOR BRÓDY, maďarský prozaik, dramatik a žurnalista (zemř. 12.8.1924) – 150. výročí 

narození 
23.7.1928 nar. HUBERT SELBY, americký prozaik  (zemř. 26.4.2004) – 85. výročí narození 
23.7.1988 zemř. VLADIMÍR VOKOLEK, básník, prozaik, esejista a kritik (nar.1.1.1913) – 25. výročí úmrtí 
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24.7.1803 nar. ADOLPHE-CHARLES ADAM, francouzský hudební skladatel (zemř. 3.5.1856) – 210. výročí 
narození 

24.7.1828 nar. NIKOLAJ GAVRILOVIČ ČERNYŠEVSKIJ, ruský filozof, ekonom, historik, literární kritik, 
publicista a spisovatel (zemř. 29.10.1889) – 185. výročí narození 

24.7.1973 zemř. ADOLF HOFFMEISTER, malíř, ilustrátor, grafik, básník, dramatik a prozaik (nar. 15.8.1902) –  
40. výročí úmrtí 

25.7.1908 nar. ELIO VITTORINI, italský prozaik, literární kritik a žurnalista (zemř. 12.2.1966) – 105. výročí 
narození 

25.7.1923 nar. JAROSLAV PUTÍK, prozaik a publicista – 90. výročí narození 
26.7.1893 nar. GEORGE GROSZ, německý malíř, grafik a scénograf (zemř. 6.7.1959) – 120. výročí narození 
26.7.1903 nar. FRANTIŠEK KŘELINA, básník a prozaik (zemř. 25.10.1976) – 110. výročí narození 
26.7.1928 nar. STANLEY KUBRICK, americký filmový režisér, producent a scenárista (zemř. 7.3.1999) – 85. 

výročí narození 
26.7.1933 nar. CTIBOR NEČAS, historik, romista – 80. výročí narození 
26.7.1933 nar. JIŘÍ VESELSKÝ, básník (zemř. 17.4.2004 ) – 80. výročí narození 
27.7.1833 nar. GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ, básník, dramatik, překladatel a prozaik (zemř. 20.9.1875) – 

180. výročí narození 
27.7.1978 zemř. VÁCLAV MENCL, historik umění a architekt (nar. 16.1.1905) – 35. výročí úmrtí 
27.7.1968 zemř. OTTO EISLER, architekt (nar.1.6.1893) – 45. výročí úmrtí 
27.7.1873 zemř. FJODOR IVANOVIČ ŤUTČEV, ruský básník (nar. 5.12.1803) – 140. výročí úmrtí 
28.7.1928 nar. KVĚTA PACOVSKÁ, malířka, grafička a ilustrátorka – 85. výročí narození 
28.7.1928 nar. JOHN ASHBERY, americký básník, dramatik, literární kritik, žurnalista – 85. výročí narození 
28.7.1938 nar. v Brně DUŠAN UHLÍŘ, historik, publicista a prozaik, autor literatury faktu – 75. výročí narození 
28.7.1948 nar. IVAN MATOUŠEK, prozaik, básník, malíř a grafik – 65. výročí narození 
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29.7.1793 nar. JÁN KOLLÁR, slovenský básník, sběratel lidové slovesnosti, estetik a jazykovědec (zemř. 
24.1.1852) – 220. výročí narození 

29.7.1988 zemř.RAYMOND CARVER, americký povídkář, básník a esejista (nar. 25.5.1938) -25. výročí úmrtí  
30.7.1818 nar. EMILY BRONTËOVÁ, anglická prozaička a básnířka (zemř. 19.12.1848) – 195. výročí. narození 
30.7.1953 nar. MARIAN PALLA, malíř, performér a prozaik, působí v Brně – 60. výročí narození 
31.7.1853 nar. TERÉZA NOVÁKOVÁ, prozaička (zemř. 13.11.1912) – 160. výročí narození 
31.7.1873 nar. VOJTĚCH PREISSIG, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 11.6.1944) – 140. výročí narození 
31.7.1883 nar. ERICH HECKEL, německý malíř (zemř. 27.1.1970) – 130. výročí narození 
31.7.1933 nar. CEES NOOTEBOOM, vl. jm. Cornelis Johannes, nizozemský básník, prozaik a novinář – 80. výročí 

narození 
 
 
SRPEN 
1.8.1908 nar. MILOSLAV KABELÁČ, hudební skladatel, sbormistr, dirigent a klavírista (zemř. 17.9.1979) –     

105. výročí narození 
1.8.1913 zemř. LESJA UKRAJINKA, vl. jm. Larysa Kosačová, ukrajinská básnířka (nar. 25.2.1871) –100. výročí 

úmrtí 
1.8.1978 zemř. ve Studené u Telče VLASTA JAVOŘICKÁ, prozaička (nar. 25.3.1890 ve Studené) – 35. výročí 

úmrtí 
3.8.1863 nar. GÉZA GÁRDONYI, maďarský prozaik a básník (zemř. 30.10.1922) – 150. výročí narození 
3.8.2008 zemř. ALEXANDR ISAJEVIČ SOLŽENICYN, ruský spisovatel, publicista a politický činitel 

(nar.11.12.1918) – 5.   výročí úmrtí 
3.8.1888 nar. RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, španělský prozaik a aforista (zemř.12.1.1963) – 125. výročí 

narození 
4.8.1903 nar. FRANTIŠEK GOTTLIEB, básník a prozaik (zemř. 14.5.1974) – 110. výročí narození 
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5.8.1903 nar. CLAUDE AUTANT-LARA, francouzský filmový režisér (zemř. 5.2.2000) – 110. výročí narození 
6.8.1928 nar. ANDY WARHOL, vl. jm. Andrew Varhola, americký výtvarník a filmový režisér (zemř. 22.2.1987) 

– 85. výročí narození 
7.8.1853 nar. JUSTIN PRÁŠEK, historik a orientalista (zemř. 24.12.1924) – 160. výročí narození 
7.8.1883 nar. JOACHIM RINGELNATZ, vl. jm. Hans Bötticher, německý básník, prozaik a malíř (zemř. 

17.11.1934) – 130. výročí narození 
8.8.1973 zemř. VILHELM MOBERG, švédský prozaik (nar. 20.8.1898) – 40. výročí úmrtí 
9.8.1933 nar. JOSEF KRÁSA, historik umění (zemř. 20.2.1985) – 80. výročí narození 
10.8.1853 zemř. FRANTIŠEK JAROMÍR RUBEŠ, básník a prozaik (nar. 16.1.1814) – 160. výročí úmrtí 
10.8.1878 nar. ALFRED DÖBLIN, německý prozaik, dramatik, publicista a esejista (zemř. 26.6.1957) – 135. výročí 

narození 
10.8.1913 zemř. JOHANNES LINNANKOSKI, finský prozaik (nar. 18.10.1869) – 100. výročí úmrtí 
10.8.1928 nar. VLADIMÍR KOMÁREK, malíř, grafik a ilustrátor  (zemř. 24.8.2002) – 85. výročí narození 
10.8.1953 zemř. JOHN HORNE BURNS, americký romanopisec (nar. 7.10.1916) – 60. výročí úmrtí 
10.8. 1978 zemř. MYRTIL FRÍDA, český filmový historik a publicista (nar. 21.12.1919) – 35. výročí úmrtí 
11.8.1878 nar. ZDENĚK WIRTH, teoretik a historik umění (zemř. 25.2.1961) – 135. výročí narození 
11.8.1913 nar. ANGUS WILSON, anglický prozaik (zemř. 31.5.1991) – 100. výročí narození 
12.8.1888 nar. VOJTĚCH KRISTIÁN BLAHNÍK, divadelní a literární historik, překladatel a publicista (zemř. 

11.6.1934) – 125. výročí narození 
12.8.1928 zemř. LEOŠ JANÁČEK, hudební skladatel a varhaník, působil v Brně (nar. 3.7.1854) – 85. výročí úmrtí 
13.8.1863 zemř. EUGÈNE FERDINAND VICTOR DELACROIX, francouzský malíř, kreslíř a litograf (nar. 

26.4.1798) – 150. výročí úmrtí 
13.8.1973 zemř. JAROSLAV STRÁNSKÝ, žurnalista a politik (nar. 15.1.1884 v Brně) – 40. výročí úmrtí 
13.8.1933 nar. v Brně ALOIS MIKULKA, malí ř, grafik, scénograf, ilustrátor a autor knih pro děti – 80. výročí 

narození 
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14.8.1853 nar. JOŽA BARVIČ, první český nakladatel a knihkupec v Brně (zemř. 3.1.1924) – 160. výročí narození 
14.8.1928 nar. JANA ČERNÁ-KREJCAROVÁ, spisovatelka a publicistka (zemř. 5.1.1981) – 85. výročí narození 
14.8.1928 nar. LINA WERTMÜLLEROVÁ, vl. jm. Arcangela W. von Elgg, italská filmová režisérka a scenáristka 

– 85. výročí narození 
16.8.1608 nar. JEAN-LOUIS RADUIT DE SOUCHES, rakouský polní maršál francouzského původu, obránce Brna 

před Švédy (zemř. 12.8.1682 v Jevišovicích, okr. Znojmo) – 405. výročí narození 
16.8.1928 zemř. ANTONÍN SOVA, básník a prozaik (nar. 26.2.1864) – 85. výročí úmrtí 
17.8.1753 nar. JOSEF DOBROVSKÝ, jazykovědec a historik (zemř. 6.1.1829 v Brně) – 260. výročí narození 
17.8.1973 zemř. CONRAD POTTER AIKEN, americký básník, prozaik, literární kritik (nar. 5.8.1889) – 40. výročí 

úmrtí 
18.8.1873 nar. LEO SLEZAK, rakouský pěvec-tenorista, působil v Brně (zemř. 1.6.1946) – 140. výročí narození 
18.8.1893 nar. ČESTMÍR JEŘÁBEK, prozaik a dramatik (zemř. 15.10.1981 v Brně) – 120. výročí narození 
18.8.1918 nar. ELSA MORANTEOVÁ, italská prozaička (zemř. 25.11.1985) – 95. výročí. narození 
18.8.1928 nar. ODOLEN SMÉKAL, indolog, básník a překladatel (zemř. 13.6.1998) – 85. výročí narození 
18.8.1933 nar. PAVEL JURKOVIČ, hudebník, pedagog a muzikolog – 80. výročí narození 
18.8.1933 nar. ROMAN POLANSKI, francouzsko - polský režisér, herec a producent -  80.výročí narození 
19.8.1923 nar. JIŘÍ JOBÁNEK, prozaik, působí v Brně (zemř. 9.7.2002)  –  90. výročí narození 
20.8.1813 nar. VLADIMIR ALEXANDROVIČ SOLLOGUB, ruský prozaik, dramatik a básník (zemř. 17.6.1882) – 

200. výročí narození 
20.8.1878 nar. v Tasově, okr. Třebíč, JAKUB DEML, básník, prozaik, publicista a překladatel (zemř. 10.2.1961 

v Třebíči) – 135. výročí narození 
20.8.1908 nar. ROBERT MERLE, francouzský prozaik a dramatik  (zemř. 28.3.2004) – 105. výročí narození 
20.8.1898 nar. VILHELM MOBERG, švédský prozaik (zemř. 8.8.1973) – 115. výročí narození 
21.8.1928 nar. ZDENĚK LUKÁŠ, hudební skladatel a sbormistr( zemř.13.7.2007)  – 85. výročí narození 
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21.8.1943 zemř. HENRIK PONTOPPIDAN, dánský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 24.7.1857) – 70. výročí 
úmrtí 

21.8.1978 zemř. EDVARD VALENTA, prozaik a publicista (nar. 22.1.1901 v Prostějově) – 35. výročí úmrtí 
22.8.1878 nar. LADISLAV KLÍMA, filozof, prozaik, dramatik a básník (zemř. 19.4.1928) – 135. výročí narození 
22.8.1893 nar. DOROTHY PARKEROVÁ, americká básnířka, prozaička a kritička (zemř. 7.6.1967) – 120. výročí 

narození 
22.8.1903 nar. RENÉ WELLEK, americký literární vědec a estetik českého původu (zemř. 10.11.1995) – 110. 

výročí narození 
22.8.1928 nar. KARLHEINZ STOCKHAUSEN, německý hudební skladatel (zemř.5.12.2007) – 85. výročí narození 
22.8.1933 nar. IRMTRAUD MORGNEROVÁ, německá prozaička – 80. výročí narození 
22.8.1943 zemř. TÓSON ŠIMAZAKI, japonský básník (nar. 17.2.1872) – 70. výročí úmrtí 
23.8.1803 nar. JAN ERAZIM VOCEL, básník, archeolog, kulturní historik (zemř. 16.9.1871) – 210. výročí narození 
23.8.1908 nar. ARTHUR ADAMOV, francouzský dramatik (zemř. 15.3.1970) – 105. výročí narození 
23.8.1888 zemř. JOSEF BOJISLAV PICHL, obrozenecký spisovatel, organizátor českého kulturního života (nar. 

12.3.1813) – 125. výročí úmrtí 
23.8.1933 zemř. ADOLF LOOS, rakouský architekt, umělecký návrhář, teoretik umění (nar. 10.12.1870 v Brně) – 

80. výročí úmrtí 
23.8.1958 zemř. ROGER MARTIN DU GARD, francouzský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 23.3.1881) –    

55. výročí úmrtí 
24.8.1908 nar. JEAN RHYSOVÁ, anglická prozaička (zemř. 14.5.1979) – 105. výročí narození 
24.8.1943 zemř. SIMONE WEILOVÁ, francouzská filozofka (nar. 3.2.1909) – 70. výročí úmrtí 
25.8.1863 nar. EMILIO SALGARI, italský prozaik, autor dobrodružných románů (zemř. 24.4.1911) – 150. výročí 

narození 
25.8.1918 nar. LEONARD BERNSTEIN, americký hudební skladatel, dirigent a klavírista (zemř. 14.10.1990) –   

95. výročí narození 
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25.8.1938 zemř. ALEXANDR KUPRIN, ruský prozaik (nar. 7.9.1870) – 75. výročí úmrtí 
25.8.1958 nar. TIM BURTON, americký filmový režisér, scénárista, básník, spisovatel a filmový výtvarník – 55. 

výročí narození 
26.8.1813 zemř. JAN KŘTITEL VAŇHAL, hudební skladatel (nar. 12.5.1739) – 200. výročí úmrtí 
26.8.1923 zemř. FERDINAND HERČÍK, architekt a malíř, působil v Brně (nar. 6.1.1861) – 90. výročí úmrtí 
26.8.1928 nar. ZDENĚK VESELOVSKÝ, zoolog a etolog, autor populárně naučných knih (zemř. 24.11.2006) – 85. 

výročí narození 
26.8.1968 zemř. MARTIN FRIČ, filmový režisér a scenárista (nar. 29.3.1902) – 45. výročí úmrtí 
27.8.1908 nar. JARMILA OTRADOVICOVÁ, prozaička, básnířka, literární publicistka (zemř. 16.3.1996) – 105. 

výročí narození 
28.8.1843 nar. AUGUST SEDLÁČEK, spisovatel, historiograf a archivář (zemř. 14.1.1926) – 170. výročí narození 
28.8.1913 nar. ROBERTSON DAVIES,  kanadský romanopisec, esejista, kritik a dramatik píšící anglicky (zemř. 

2.12.1995) – 100. výročí narození 
29.8.1923 nar. sir RICHARD ATTENBOROUGH, anglický filmový režisér a herec – 90. výročí narození 
29.8.1943 nar. VÁCLAV DRÁBEK, muzikolog (zemř.13.2.200) – 70. výročí narození 
30.8.1903 nar. JOZEF NIŽNÁNSKY, slovenský prozaik (zemř. 7.3.1976) – 110. výročí narození 
30.8.1933 zavražděn THEODOR LESSING, německý filozof (nar. 8.2.1872) – 80. výročí úmrtí 
31.8.1908 nar. WILLIAM SAROYAN, americký básník, prozaik a dramatik (zemř. 18.5.1981) – 105. výročí 

narození 
31.8.1963 zemř. GEORGES BRAQUE, francouzský malíř (nar. 13.5.1882) – 50. výročí úmrtí 
31.8.1973 zemř. JOHN FORD, vl. jm. Sean Aloysius O´Fearna, americký filmový režisér (nar. 1.2.1895) – 40. 

výročí úmrtí  
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ZÁŘÍ 
1.9.1913 zemř. LADISLAV QUIS, prozaik, novinář, překladatel, literární kritik a editor (nar. 7.2.1846) – 100. 

výročí úmrtí 
1.9.1918 nar. LUBOMÍR KOŽELUHA, skladatel (zemř.10.9.2008) – 95. výročí narození 
2.9.1928 nar. MILOSLAV IŠTVAN, hudební skladatel (zemř. 26.1.1990 v Brně) – 85. výročí narození 
2.9.1938 nar. ZDENĚK THOMA, fotograf a cestovatel – 75. výročí narození 
2.9.1973 zemř. JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, anglický spisovatel, lingvista a literární historik (nar. 

3.1.1892) – 40. výročí úmrtí 
3.9.1878 nar. HANUŠ JELÍNEK, básník, prozaik, překladatel a divadelní kritik (zemř. 28.4.1944) – 135. výročí 

narození 
3.9.1928 nar. JAN KUDLÁČEK, ilustrátor, malíř a grafik – 85. výročí narození 
3.9.1883 zemř. IVAN SERGEJEVIČ TURGENĚV, ruský prozaik (nar.9.11.1818) – 130. výročí narození 
4.9.1908 nar. EDWARD DMYTRYK, americký filmový režisér (zemř. 1.7.1999) – 105. výročí narození 
4.9.1908 nar. RICHARD WRIGHT, americký prozaik (zemř. 29.11.1960) – 105. výročí narození 
4.9.1888 nar. OSKAR SCHLEMMER, německý malíř, sochař, jevištní výtvarník ( zemř..13.4.1943) - 125. výročí 

narození 
5.9.1733 nar. CHRISTOPH MARTIN WIELAND, německý prozaik, básník a překladatel (zemř. 20.1.1813) –  

280. výročí narození 
5.9.1803 zemř. PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS CHODERLOS DE LACLOS, francouzský prozaik a básník 

(nar. 18.10.1741) – 210. výročí  úmrtí 
5.9.1843 nar. VÁCLAV KOSMÁK, prozaik, fejetonista a překladatel (zemř. 15.3.1898 ) – 170. výročí narození  
5.9.1943 zemř. ALEŠ HRDLIČKA, americký antropolog českého původu (nar. 29.3.1869) – 70. výročí úmrtí 
8.9.1778 nar. CLEMENS BRENTANO, německý prozaik, básník a dramatik (zemř. 28.7.1942) – 235. výročí 

narození 
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8.9.1783 nar. NICOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG, dánský spisovatel (zemř. 2.9.1872) – 230. výročí 
narození 

8.9.1873 nar. ALFRED JARRY, francouzský básník, prozaik a dramatik (zemř. 1.11.1907) – 140. výročí narození 
8.9.1923 nar. BOŘIVOJ ČELOVSKÝ,  historik a publicista ( zemř. 12.2.2008) – 90. výročí narození 
9.9.1828 nar. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, ruský prozaik, filozof a dramatik (zemř. 20.11.1910) – 185. výročí 

narození 
9.9.1873 nar. MAX REINHARDT, vl. jm. Maximilian Goldman, německý divadelní a filmový režisér (zemř. 

30.10.1943) – 140. výročí narození 
9.9.1898 zemř. STÉPHANE MALLARMÉ, francouzský básník a esejista (nar. 18.3.1842) – 115. výročí úmrtí 
9.9.1908 nar. CESARE PAVESE, italský básník, prozaik, kritik a překladatel (zemř. 27.8.1950) – 105. výročí 

narození 
9.9.1953 zemř. v Uherském Hradišti BEDŘICH BENEŠ BUCHLOVAN, prozaik, básník, publicista, knihovník a 

bibliofil (nar. 21.4.1885 v Tučapech, okr. Uherské Hradiště) – 60. výročí úmrtí 
10.9.1883 zemř. HENDRIK CONSCIENCE, vlámský prozaik (nar. 3.12.1812) – 130. výročí úmrtí 
10.9.2008 zemř. LUBOMÍR KOŽELUHA, skladatel  (nar.1.9.1918) – 5. výročí úmrtí 
11.9.1903 nar. THEODOR WIESENGRUND ADORNO, německý sociolog, filozof a hudební estetik (zemř. 

6.8.1969) – 110. výročí narození 
11.9.1983 zemř. FRANTIŠEK KUTNAR, historik (nar.7.10.1903) – 30. výročí úmrtí 
12.9.1733 zemř. FRANÇOIS COUPERIN, francouzský hudební skladatel (nar. 10.11.1668) – 280. výročí úmrtí 
12.9.1943 nar. MICHAEL ONDAATJE, kanadský básník a romanopisec – 70. výročí narození 
13.9.1868 nar. OTOKAR BŘEZINA, vl. jm. Václav Jebavý, básník a esejista (zemř. 25.3.1929 v Jaroměřicích        

n. Rokytnou, okr. Třebíč) – 145. výročí narození 
13.9.1923 nar. MIROSLAV HOLUB, básník, prozaik a překladatel (zemř. 14.7.1998) – 90. výročí narození 
13.9.1928 zemř. ITALO SVEVO, vl. jm. Ettore Schmitz, italský prozaik (nar. 19.12.1861) – 85. výročí úmrtí 
13.9.1928 nar.LUBOŠ SLUKA, skladatel – 85.výročí narození 
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16.9.1823 nar. FRANCIS PARKMAN, americký historik, archeolog a přírodovědec (zemř. 8.11.1893) – 190. výročí 
narození 

16.9.1888 nar. FRANS EEMIL SILLANPÄÄ, finský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 3.6.1964) – 125. výročí 
narození 

16.9.1908 nar. FRIEDRICH TORBERG, vl. jm. F. Kantor-Berg, rakousko-český spisovatel a žurnalista (zemř. 
10.11.1979) – 105. výročí narození 

16.9.1993 zemř. v Brně FRANTIŠEK JÍLEK, dirigent (nar.22.5.1913) – 20. výročí úmrtí 
17.9.1863 zemř. ALFRED DE VIGNY, francouzský básník, dramatik a prozaik (nar. 27.3.1797) – 150. výročí úmrtí 
17.9.1873 nar. v Kroměříži MAX  ŠVABINSKÝ, malíř a grafik (zemř. 10.2.1962) – 140. výročí narození 
17.9.1883 nar. WILLIAM CARLOS WILLIAMS, americký básník a prozaik (zemř. 4.3.1963) – 130. výročí 

narození 
18.9.1923 nar. MOJMÍR OTRUBA, literární vědec, textolog, editor (zemř. 8.6.2003)– 90. výročí narození 
19.9.1883 nar. HJALMAR BERGMAN, švédský prozaik (zemř. 1.1.1931) – 130. výročí narození 
19.9.1903 nar. A. C. NOR, vl. jm. Josef Kavan, prozaik a novinář (zemř. 29.7.1986) – 110. výročí narození 
19.9.1908 nar. MIKA WALTARI, finský prozaik a dramatik (zemř. 26.8.1979) – 105. výročí narození 
20.9.1863 zemř. JACOB LUDWIG CARL GRIMM, německý filolog, knihovník a folklorista (nar. 4.1.1785) –    

150. výročí úmrtí 
20.9.1878 nar. UPTON SINCLAIR, americký prozaik, dramatik a politik (zemř. 25.11.1968) – 135. výročí narození 
20.9.1898 zemř. THEODOR FONTANE, německý básník, prozaik, žurnalista a kritik (nar. 30.12.1819) – 115. 

výročí úmrtí 
20.9.1913 nar. EDITH PARGETEROVÁ, anglická prozaička, autorka historických a detektivních románů, 

publikující rovněž pod jménem Ellis Peters (zemř. 15.10.1995) – 100. výročí narození 
20.9.1943 nar. ANTON BALÁŽ, slovenský prozaik, publicista a scenárista – 70. výročí narození 
21.9.1913 nar. VĚRA FERBASOVÁ, filmová a divadelní herečka (zemř. 4.8.1976) – 100. výročí narození 
21.9.1918 nar. JUAN JOSÉ ARREOLA, mexický povídkář (zemř. 3.12.2001) – 95. výročí. narození 
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22.9.1933 nar. FAY WELDONOVÁ, anglická prozaička a dramatička – 80. výročí narození 
23.9.1903 nar. JARMILA SVATÁ, prozaička (zemř. 29.4.1964) – 110. výročí narození 
23.9.1973 zemř. PABLO NERUDA, vl. jm. Neftali Ricardo Reyes Basoalto, chilský básník, nositel Nobelovy ceny 

(nar. 12.7.1904) – 40. výročí úmrtí 
24.9.1683 nar. JEAN-PHILIPPE RAMEAU, francouzský hudební skladatel, varhaník a muzikolog (zemř. 

12.9.1764) – 330. výročí narození 
24.9.1878 nar. CHARLES FERDINAND RAMUZ, švýcarský prozaik píšící francouzsky (zemř. 23.5.1947) –      

135. výročí narození 
24.9.1923 nar. LADISLAV FUKS, prozaik (zemř. 19.8.1994) – 90. výročí narození 
24.9.1943 nar. ANTONIO TABUCCHI, italský prozaik, esejista a překladatel – 70. výročí narození 
26.9.1978 zemř. JAN PARANDOWSKI, polský prozaik, esejista a překladatel (nar. 11.5.1895) – 35. výročí úmrtí 
26.9.1888 nar. THOMAS STEARNS ELIOT, anglický básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 

4.1.1965) – 125. výročí narození 
26.9.1898 nar. GEORGE GERSHWIN, americký hudební skladatel a klavírista (zemř. 11.7.1937) – 115. výročí 

narození 
26.9.1918 nar. FERNANDO ALEGRÍA, chilský romanopisec, literární historik, básník (zemř. 29.10.2005)– 95. 

výročí. narození 
26.9.1848 nar. hrabě VÁCLAV KOUNIC, politik, kulturní mecenáš  (zemř.14.10.1913)- 155.výročí úmrtí  
27.9.1983 zemř. JIŘÍ MALÁSEK, hudební skladatel (nar. 7.8.1927 v Brně) – 30. výročí úmrtí 
28.9.1803 nar. PROSPER MÉRIMÉE, francouzský prozaik, dramatik a veřejný činitel (zemř. 23.9.1870) – 210. 

výročí narození 
28.9.2008 zemř.ADOLF BRANALD, spisovatel (nar.4.10.1910) - 5.výročí úmrtí 
29.9.1703 nar. FRANÇOIS BOUCHER, francouzský malíř (zemř. 30.5.1770) – 310. výročí narození 
29.9.1908 zemř. JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS, brazilský romanopisec, básník a dramatik (nar. 

21.6.1839) – 105. výročí úmrtí 
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29.9.1913 nar. STANLEY KRAMER, americký filmový režisér (zemř. 19.2.2001) – 100. výročí narození 
29.9.1973 zemř. WYSTAM HUGH AUDEN, anglický básník, dramatik, libretista, literární kritik (nar. 21.2.1907) – 

40. výročí úmrtí 
30.9.1833 nar. FERDINAND VON SAAR, rakouský prozaik, dramatik a básník (zemř. 24.7.1906) – 180. výročí 

narození 
30.9.1908 nar. DAVID OISTRACH, ruský houslista a dirigent (zemř. 24.10.1974) – 105. výročí narození 
30.9.1928 nar. ELIE WIESEL, americký prozaik, filozof a esejista píšící anglicky a francouzsky, nositel Nobelovy 

ceny za mír – 85. výročí narození 
 
ŘÍJEN 
4.10.1753 nar. FRANTIŠEK JAN TOMSA, spisovatel, vydavatel, publicista a překladatel (zemř. 17.11.1814) –  

260. výročí narození 
4.10.2008 zemř. LUBOMÍR PEDUZZI,  český skladatel a muzikolog  (nar. 20.3.1918) – 5. výročí úmrtí  
5.10.1713 nar. DENIS DIDEROT, francouzský encyklopedista, filozof, prozaik, dramatik, teoretik umění, divadelní 

kritik (zemř. 30.7.1784) – 300. výročí narození 
5.10.1903 nar. EMANUEL POCHE, historik umění (zemř. 4.3.1987) – 110. výročí narození 
7.10.1903 nar. FRANTIŠEK KUTNAR, historik (zemř. 11.9.1983) – 110. výročí narození 
7.10.1923 nar. BŘETISLAV POJAR, režisér, scenárista, výtvarník animovaných filmů – 90. výročí narození 
7.10.1953 zemř. EMIL FILLA, malíř, grafik a sochař (nar. 4.4.1882) – 60. výročí úmrtí 
8.10.1803 zemř. VITTORIO ALFIERI, italský dramatik, básník a prozaik (nar. 16.1.1749) – 210. výročí úmrtí 
8.10.1923 nar. ANDREJ BĚLOCVĚTOV, malíř ( zemř. 19.4.1997)– 90. výročí narození 
9.10.1863 nar. JIŘÍ SUMÍN, vl. jm. Amálie Vrbová, prozaička (zemř. 11.11.1936) – 150. výročí narození 
9.10.1893 nar. MÁRIO DE ANDRADE, brazilský básník, romanopisec, povídkář (zemř. 25.2.1945) – 120. výročí 

narození 
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9.10.1908 nar. JACQUES TATI, vl. jm. Tatišev, francouzský filmový režisér a herec ruského původu (zemř. 
5.11.1982) – 105. výročí narození 

9.10.1928 nar. BARBARA KÖNIGOVÁ, německá prozaička a dramatička – 85. výročí narození 
9.10.1978 zemř. JACQUES BREL, belgický herec, básník, skladatel a zpěvák (nar. 8.4.1929) – 35. výročí úmrtí 
10.10.1813 nar. GIUSEPPE VERDI, italský hudební skladatel (zemř. 17.1.1901) – 200. výročí narození 
10.10.1883 nar. JAN KONŮPEK, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 15.3.1950) - 130. výročí narození 
10.10.1913 nar. CLAUDE SIMON, francouzský prozaik, dramatik, esejista a výtvarný kritik, nositel Nobelovy ceny – 

(zemř. 6.7.2005) - 100. výročí narození 
11.10.1878 nar. KARL HOFER, německý malíř a grafik (zemř. 3.4.1955) – 135. výročí narození 
11.10.1963 zemř. JEAN COCTEAU, francouzský básník, prozaik, dramatik a režisér (nar. 5.7.1889) – 50. výročí 

úmrtí 
11.10.1963 zemř. EDITH PIAF, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, francouzská šansoniérka (nar. 19.12.1915) –        

50. výročí úmrtí 
12.10.1913 nar. VLADIMÍR KOVÁŘÍK, spisovatel a literární vědec, autor knih pro mládež (zemř. 7.5.1982) –       

100. výročí narození 
12.10.1928 zemř. v Brně MARIE STEJSKALOVÁ, sociální pracovnice a organizátorka, autorka pamětí (nar. 

24.1.1862 v Brně) – 85. výročí úmrtí 
13.10.1863 nar. JOSEF MERHAUT, prozaik, básník, publicista a divadelní kritik, působil v Brně (zemř. 5.9.1907 

v Brně) – 150. výročí narození 
13.10.1948 nar. JOSEF MAREK, skladatel – 65. výročí narození 
14.10.1913 zemř. hrabě VÁCLAV KOUNIC, politik, kulturní mecenáš (nar. 26.9.1848) – 100. výročí úmrtí 
14.10.1888 nar. KATHERINE MANSFIELDOVÁ, vl.jm. Kathleen Mansfield Beauchamp, prozaička a básnířka 

(zemř. 9.1.1923) – 125 .výročí narození 
14.10.1958 zemř. NIKOLAJ ZABLOCKIJ, ruský básník (nar.7.5.1903) – 55. výročí úmrtí 
15.10.1923 nar. ITALO CALVINO, italský prozaik a esejista (zemř. 19.9.1985) – 90. výročí narození 
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16.10.1553 zemř. LUCAS CRANACH starší, německý malíř (nar. říjen 1472) – 460. výročí úmrtí 
16.10.1888 nar. EUGENE GLADSTONE O´NEILL, americký dramatik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 27.11.1953) – 

125. výročí narození 
16.10.1918 nar. LOUIS ALTHUSSER, francouzský filozof (zemř. 22.10.1990) – 95. výročí. narození 
17.10.1813 nar. GEORG BÜCHNER, německý dramatik a prozaik (zemř. 19.2.1837) – 200. výročí narození 
17.10.1903 nar. NATHANAEL WEST, vl. jm. N. Weinstein, americký prozaik a scenárista (zemř. 25.6.1926) –    

110. výročí narození 
17.10.1973 zemř. INGEBORG BACHMANNOVÁ, rakouská básnířka a prozaička (nar. 25.6.1926) – 40. výročí 

úmrtí 
17.10.1978 zemř. JEAN AMÉRY, vl. jm. Hans Mayer, rakouský filozof, esejista a prozaik (nar. 31.10.1912) –        

35. výročí úmrtí 
17.10.1983 zemř. RAYMOND ARON, francouzský sociolog, filozof, politolog, publicista (nar. 14.3.1905) – 30. 

výročí úmrtí 
18.10.1613 nar. FELIX KADLINSKÝ, básník, prozaik a překladatel (zemř. 13.11.1675 v Uherském Hradišti) –    

400. výročí narození 
18.10.1893 zemř. CHARLES FRANÇOIS GOUNOD, francouzský hudební skladatel (nar. 17.6.1818) – 120. výročí 

úmrtí 
19.10.1913 nar. VASCO PRATOLINI, italský prozaik (zemř. 14.1.1991) – 100. výročí narození 
19.10.1923 nar. JOSEF PROŠEK, fotograf (zemř. 9.12.1992) – 90. výročí narození 
20.10.1923 nar. OTFRIED PREUSSLER, německý prozaik, autor knih pro děti – 90. výročí narození 
21.10.1833 nar. ALFRED NOBEL, švédský chemik a vynálezce, z jehož podnětu byla založena Nobelova cena (zemř. 

10.12.1896) – 180. výročí narození 
21.10.1918 nar. VÁCLAV VOSKA, divadelní a filmový herec (zemř. 20.8.1982) – 95. výročí. narození 
21.10.1933 nar. ZDENA SALIVAROVÁ, prozaička, scenáristka a překladatelka – 80. výročí narození 
21.10.1878 nar. GYULA KRÚDY, maďarský prozaik (zemř. 12.5.1933) – 135.výročí narození 
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22.10.1883 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, OTAKAR KUBÍN, malíř, grafik a sochař (zemř. 7.10.1969) – 130. 
výročí narození 

22.10.1973 zemř. PABLO CASALS, španělský violoncellista, dirigent a skladatel (nar. 29.12.1876) – 40. výročí 
úmrtí 

23.10.1963 zemř. HANS NATONEK, pražský německý prozaik a publicista (nar. 28.10.1892) – 50. výročí úmrtí 
23.10.1923 nar. MIROSLAV HLAVÁČ, skladatel (zemř.4.12.2008)  – 90. výročí narození 
23.10.1848 nar. v Brně ANTONÍN BŘENEK, sochař (zemř.18.11.1908) – 165. výročí narození 
24.10.1913 nar. ARMAND LANOUX, francouzský prozaik (zemř. 23.3.1983) – 100. výročí narození 
24.10.1923 nar. DENISE LEVERTOVOVÁ, americká básnířka (zemř. 20.12.1997) – 90. výročí narození 
24.10.1923 nar. VÍTĚZSLAV GARDAVSKÝ, filozof, dramatik a publicista, působil v Brně (zemř. 7.3.1978) – 90. 

výročí narození 
24.10.1928 nar. GABRIEL LAUB, publicista a prozaik - humorista (zemř. 2.2.1998) – 85. výročí narození 
24.10.1938 nar. VENEDIKT JEROFEJEV, ruský prozaik (zemř. 15.5.1990) – 75. výročí narození 
25.10.1843 nar. GLEB IVANOVIČ USPENSKIJ, ruský prozaik (zemř. 6.4.1902) – 170. výročí narození 
26.10.1893 nar. MILOŠ CRNJANSKI, srbský básník, prozaik, dramatik a esejista (zemř. 30.11.1977) – 120. výročí 

narození 
26.10.1908 nar. MIGUEL OTERO SILVA, venezuelský spisovatel a politik (zemř. 28.8.1985) – 105. výročí narození 
26.10.1923 nar. v Rosicích, okr. Brno-venkov, JINDŘIŠKA SMETANOVÁ, prozaička a publicistka – 90. výročí 

narození 
26.10.2003 zemř,. ELEM KLIMOV, ruský filmový režisér (nar. 9.7.1933) – 5. výročí úmrtí 
27.10.1913 nar. KORNEL FILIPOWICZ, polský prozaik a filmový scenárista (zemř. 28.2.1990) – 100. výročí 

narození 
27.10.1923 nar. ROY LICHTENSTEIN, americký malíř a grafik (zemř. 29.9.1997) – 90. výročí narození 
27.10.1928 nar. VLADIMÍR JUSTL, literární a divadelní vědec (zemř.18.6.2010) – 85. výročí narození 
28.10.1703 zemř. JOHN LOCKE, anglický filozof (nar. 29.8.1632) – 310. výročí úmrtí 
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28.10.1863 nar. ARTUŠ SCHEINER, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 20.12.1938) – 150. výročí narození 
28.10.1903 nar. EVELYN WAUGH, anglický prozaik (zemř. 10.4.1966) – 110. výročí narození 
28.10.1973 zemř. TÁHÁ HUSAJN, egyptský spisovatel (nar. 14.11.1889) – 40. výročí úmrtí 
29.10.1993 zemř. ZDENĚK PODSKALSKÝ, filmový režisér a scénarista (nar. 18.2.1923) – 20. výročí úmrtí 
30.10.1898 nar. JIŘÍ HAUSSMANN, básník a prozaik (zemř. 7.1.1923) – 115. výročí narození 
30.10.1953 zemř. EMERICH KÁLMÁN, maďarský hudební skladatel (nar. 24.10.1862) – 60. výročí úmrtí 
30.10.1943 zemř. MAX REINHARDT, vl. jm. Maximilian Goldman, německý divadelní a filmový režisér (nar 

.9.9.1873) – 70. výročí úmrtí 
31.10.1918 zemř. EGON SCHIELE, rakouský malíř (nar. 12.6.1890) – 95. výročí. úmrtí 
31.10.2003 zemř. DANA KALVODOVÁ, sinoložka a teatroložka (nar. 10.3.1928 v Brně ) – 10. výročí úmrtí 
 
LISTOPAD 
1.11.1813 nar. PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ, černohorský básník (zemř. 19.10.1851) – 200. výročí narození 
1.11.1903 zemř. THEODOR MOMMSEN, německý historik, první nositel Nobelovy ceny za literaturu (nar. 

30.11.1817) – 110. výročí úmrtí 
1.11.1903 nar. JEAN TARDIEU, vl. jm. Daniel Trevoux, francouzský básník (zemř. 27.1.1995) – 110. výročí 

narození 
2.11.1903 nar. ALBERT PILÁT, botanik a mykolog, autor populárně vědeckých publikací (zemř. 29.5.1974) –   

110. výročí narození 
4.11.1893 nar. CARLO EMILIO GADDA, italský prozaik (zemř. 21.5.1973) – 120. výročí narození 
4.11.1943 nar. VLASTA BARÁNKOVÁ, malířka, grafička, ilustrátorka, filmová výtvarnice, působí v Brně – 70. 

výročí narození 
4.11.2008 zemř. MICHAEL CRICHTON, americký spisovatel a filmový producent (nar. 23.10.1942) – 5. výročí 

úmrtí 
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5.11.1878 nar. MICHAIL PETROVIČ ARCYBAŠEV, ruský prozaik a dramatik (zemř. 3.3.1927) – 135. výročí 
narození 

5.11.1943 nar. SAM SHEPARD, americký dramatik a prozaik – 70. výročí narození 
6.11.1833 nar. JONAS LIE, norský prozaik (zemř. 5.7.1908) – 180. výročí narození 
6.11.1893 zemř. PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ, ruský hudební skladatel (nar. 7.5.1840) – 120. výročí úmrtí 
6.11.1903 nar. JAN BLAHOSLAV ČAPEK, prozaik, literární historik, editor, překladatel (zemř. 10.9.1982) –    

110. výročí narození 
6.11.1913 nar. VÁCLAV BOŠTÍK, malíř, grafik a sochař  (zemř. 7.5.2007) – 100. výročí narození 
7.11.1898 nar. SONJA ŠPÁLOVÁ, prozaička (zemř. 17.2.1994 v Brně) – 115. výročí narození 
7.11.1913 nar. ALBERT CAMUS, francouzský prozaik, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 4.1.1960) 

– 100. výročí narození 
8.11.1908 zemř. VICTORIEN SARDOU, francouzský dramatik (nar. 7.9.1831) – 105. výročí úmrtí 
8.11.1923 nar. JÓZEF HEN, polský prozaik, scenárista, novinář – 90. výročí narození 
8.11.1953 zemř. IVAN ALEXEJEVIČ BUNIN, ruský prozaik a básník, nositel Nobelovy ceny (nar. 22.10.1870) – 

60. výročí úmrtí 
8.11.1893 zemř. FRANCIS PARKMAN, americký historik, archeolog a přírodovědec (nar. 16.9.1823) – 120. výročí 

úmrtí 
8.11.1948 nar. VLASTISLAV MATOUŠEK, skladatel a etnolog  -  65. výročí narození 
9.11.1818 nar. IVAN SERGEJEVIČ TURGENĚV, ruský prozaik (zemř. 3.9.1883) – 195. výročí narození 
9.11.1918 zemř. GUILLAUME APOLLINAIRE, vl. jm. Wilhelm Apollinaris Kostrowicki, francouzský básník a 

prozaik (nar. 26.8.1880) – 95. výročí úmrtí 
9.11.1928 nar. ILONA BORSKÁ, spisovatelka a publicistka (zemř. 27.12.2007) – 85. výročí narození 
9.11.1928 nar. ANNE SEXTONOVÁ, americká básnířka (zemř. 4.10.1974) – 85. výročí narození 
9.11.1953 zemř. DYLAN THOMAS, anglicky píšící velšský básník a prozaik (nar. 27.10.1914) – 60. výročí úmrtí 
9.11.1978 zemř. TIBOR HONTY, fotograf (nar. 9.5.1907) – 35. výročí úmrtí 
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9.11.1873 zemř. JOSEF AXMANN, grafik a ilustrátor (nar. 7.3.1793 v Brně) – 140. výročí úmrtí 
10.11.1668 nar. FRANÇOIS COUPERIN, francouzský hudební skladatel (zemř. 12.9.1733) – 345. výročí narození 
10.11.1483 nar. MARTIN LUTHER, německý náboženský reformátor, autor duchovních písní (zemř. 18.2.1546) – 

530. výročí narození 
10.11.1728 nar. OLIVER GOLDSMITH, anglický prozaik a básník (zemř. 4.4.1774) – 285. výročí narození 
10.11.1913 nar. KARL SHAPIRO, americký básník  (zemř. 14.5.2000) – 100. výročí narození 
10.11.1918 nar. MIROSLAV HORNÍČEK, divadelní a filmový herec a spisovatel (zemř. 15.2.2003) – 95. výročí 

narození 
10.11.1938 nar. JIŘÍ GRUŠA, básník, prozaik, překladatel a politik (zemř. 28.10.2011) – 75. výročí narození 
10.11.1928  nar. ENNIO MORRICONE, italský hudební skladatel známý zejména filmovou hudbou – 85. výročí 

narození 
11.11.1863 nar. PAUL SIGNAC, francouzský malíř (zemř. 15.8.1935) – 150. výročí narození 
11.11.1873 nar. ANNA MARIE TILSCHOVÁ, prozaička (zemř. 18.6.1957) – 140. výročí narození 
11.11.1898 nar. RENÉ CLAIR, vl. jm. René Chomette, francouzský filmový režisér a prozaik (zemř. 15.3.1981) – 

115. výročí narození 
11.11.1908 nar. v Brně FRANTIŠEK KALÁB, malíř, grafik a sochař, redaktor časopisu Blok (zemř. 4.12.1950) –  

105. výročí narození 
11.11.1928 nar. CARLOS FUENTES, mexický romanopisec (zemř. 15.5.2012)  – 85. výročí narození 
12.11.1833 nar. ALEXANDR PORFIRJEVIČ BORODIN, ruský hudební skladatel (zemř. 27.2.1887) – 180. výročí 

narození 
12.11.1923 nar. v Brně ESTER KRUMBACHOVÁ, filmová scenáristka, režisérka a kostýmní výtvarnice (zemř. 

13.1.1996) – 90. výročí narození 
13.11.1873 nar. STANISLAV LOLEK, malíř a grafik (zemř. 9.5.1936) – 140. výročí narození 
13.11.1903 zemř. CAMILLO PISSARRO, francouzský malíř (nar. 10.7.1870) – 110. výročí úmrtí 
13.11.1933 nar. PETER HÄRTLING, německý prozaik, autor životopisů a knih pro děti – 80. výročí narození 
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15.11.1933 nar. JAROSLAVA BLAŽKOVÁ, prozaička a publicistka – 80. výročí narození 
16.11.1903 zemř. CAMILLO SITTE, architekt a urbanista, podílel se na regulačním plánu Brna (nar. 17.4.1843) – 

110. výročí úmrtí 
17.11.1928 nar. v Třebíči HELENA KRUŽÍKOVÁ, činoherní a filmová herečka, působí v Brně – 85. výročí narození 
17.11.1963 zemř. METHOD KALÁB, grafik a typograf (nar. 10.7.1885) –50. výročí úmrtí 
18.11.1908 zemř. ANTONÍN BŘENEK, sochař (nar. v Brně 23.10.1848) – 105. výročí úmrtí 
18.11.1973 zemř. ALOIS HÁBA, hudební skladatel a teoretik  (nar. 21.6.1893) – 40. výročí úmrtí 
19.11.1828 zemř. FRANZ SCHUBERT, rakouský hudební skladatel a klavírista (nar. 31.1.1797) – 185. výročí úmrtí 
19.11.1923 nar. HELENA ZMATLÍKOVÁ, malířka a ilustrátorka (zemř. 4.4.2005) – 90. výročí narození 
19.11.1928 nar. EMILA MEDKOVÁ, fotografka (zemř. 19.9.1985) – 85. výročí narození 
19.11.1978 zemř. DOBROSLAVA MENCLOVÁ, historička umění (nar. 2.1.1904) – 35. výročí úmrtí 
19.11.1928 nar. VLADIMÍR SVATOŠ, skladatel  – 85. výročí narození 
19.11.1978 zemř. GIORGIO DE CHIRICO, italský malíř (nar. 10.7.1888) – 35. výročí úmrtí 
20.11.1858 nar. SELMA LAGERLÖFOVÁ, švédská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (zemř. 16.3.1940) –       

155. výročí narození 
20.11.1923 nar. NADINE GORDIMEROVÁ, jihoafrická prozaička a publicistka, nositelka Nobelovy ceny – 90. 

výročí narození 
20.11.1923 nar. FRANTIŠEK PAVLÍČEK, dramatik, prozaik a scenárista(zemř. 29.9.2004) – 90. výročí narození 
20.11.1978 zemř. JINDŘICH SPÁČIL, prozaik (nar. 24.5.1899 v Kroměříži) – 35. výročí úmrtí 
20.11.1983 zemř. KRISTMANN GUDMUNDSSON, islandský prozaik (nar. 23.10.1902) – 30. výročí úmrtí 
21.11.1898 nar. RENÉ MAGRITTE, belgický malíř a grafik (zemř. 15.8.1967) – 115. výročí narození 
22.11.1913 nar. BENJAMIN BRITTEN, anglický hudební skladatel, dirigent a klavírista (zemř. 4.12.1976) – 100. 

výročí narození 
22.11.1963 zemř. ALDOUS HUXLEY, anglický prozaik a esejista (nar. 26.7.1894) – 50. výročí úmrtí 
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23.11.1763 zemř. ANTOINE-FRANÇOIS PRÉVOST D´EXILES, francouzský prozaik (nar. 1.4.1697) – 250. výročí 
úmrtí 

23.11.1948 nar. EMIL VIKLICKÝ, klavírista a skladatel – 65.výročí narození 
23.11.1933 nar. KRZYSZTOF PENDERECKI, polský hudební skladatel a dirigent – 80. výročí narození 
24.11.1713 nar. LAURENCE STERNE, anglický prozaik (zemř. 18.3.1768) – 300. výročí narození 
24.11.1963 zemř. CLIVE STAPLES LEWIS, anglický prozaik, esejista a literární historik (nar. 29.11.1898) – 50. 

výročí úmrtí 
25.11.1853 nar. JOZEF ŠKULTÉTY, slovenský novinář, literární kritik a historik, jazykovědec a překladatel (zemř. 

19.1.1948) – 160. výročí narození 
25.11.1968 zemř. UPTON SINCLAIR, americký prozaik (nar. 20.9.1878) – 45. výročí úmrtí 
25.11.1993 zemř. VLASTIMIL MILOTA, básník a prozaik (nar. 23.12.1923) – 20. výročí úmrtí 
26.11.1883 nar. MIHÁLY BABITS, maďarský básník, prozaik, esejista (zemř. 5.8.1941) – 130. výročí narození 
26.11.1948 nar. JIŘÍ BARTA, grafik, výtvarník animovaného a kresleného filmu – 65. výročí narození 
26.11.1968 zemř. ARNOLD ZWEIG, německý prozaik a dramatik (nar. 10.11.1887) – 45. výročí úmrtí 
27.11.1918 zemř. BOHUMIL KUBIŠTA, malíř, grafik a teoretik výtvarného umění (nar. 21.8.1884) – 95. výročí. 

úmrtí 
27.11.1953 zemř. EUGENE GLADSTONE O´NEILL, americký dramatik, nositel Nobelovy ceny (nar. 16.10.1888) – 

60. výročí úmrtí 
27.11.1958 zemř. EMANUEL CHALUPNÝ, sociolog, publicista, historik, literární historik, editor a překladatel (nar. 

14.12.1879) – 55. výročí úmrtí                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
28.11.1898 zemř. CONRAD FERDINAND MEYER, švýcarský prozaik a básník píšící německy (nar. 11.10.1825) – 

115. výročí úmrtí 
28.11.1908 nar. CLAUDE LÉVI-STRAUSS, francouzský etnolog a spisovatel (zemř. 30.10. 2009) – 105. výročí 

narození 
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29.11.1898 nar. CLIVE STAPLES LEWIS, anglický prozaik, esejista a literární historik (zemř. 24.11.1963) –       
115. výročí narození 

29.11.1923 zemř. KAREL DOSTÁL-LUTINOV, básník, teolog a publicista (nar. 22.9.1871) – 90. výročí úmrtí 
30.11.1873 nar. BOŽENA BENEŠOVÁ, prozaička, básnířka a literární kritička (zemř. 8.4.1936) – 140. výročí 

narození 
30.11.1953 zemř. FRANCIS PICABIA, francouzský malíř, grafik a spisovatel (nar. 22.1.1879) – 60. výročí úmrtí 
30.11.1943 nar. TERRENCE MALLICK, americký režisér, scénárista a producent – 70. výročí narození 
 
PROSINEC 
1.12.1968 zemř. HUGO HAAS, divadelní a filmový herec, režisér a scenárista ( 19.2.1901 v Brně) – 45. výročí 

úmrtí 
2.12.1918 zemř. EDMOND ROSTAND, francouzský básník a dramatik (nar. 1.4.1868) – 95. výročí  úmrtí 
2.12.1923 nar. MARIA CALLASOVÁ, vl. jm. Kalogeropoulosová, americká sopranistka řeckého původu (zemř. 

16.9.1977) – 90. výročí narození 
2.12.1928 nar. v Brně RADOSLAV KRATINA, sochař, grafik a průmyslový výtvarník (zemř. 10.9.1999) – 85. 

výročí narození 
3.12.1883 nar. ANTON WEBERN, rakouský hudební skladatel (zemř. 15.9.1945) – 130. výročí narození  
4.12.1883  nar. KATHERINE SUSANNAH PRICHARDOVÁ, australská prozaička (zemř. 20.10.1969) – 130. 

výročí narození  
4.12.1893 nar. sir HERBERT READ, anglický básník, výtvarný a literární kritik a teoretik (zemř. 12.6.1968) –    

120. výročí narození 
4.12.1923 nar. ANGELO MARIA RIPELLINO, italský literární vědec, esejista, básník a překladatel (zemř. 

20.4.1978) – 90. výročí narození 
4.12.2008 zemř. MIROSLAV HLAVÁČ, skladatel (nar.23.10.1923) – 5.výročí úmrtí 
5.12.1803 nar. FJODOR IVANOVIČ ŤUTČEV, ruský básník (zemř. 27.7.1873) – 210. výročí narození 
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5.12.1883 nar. JAROSLAV KRÁL, malíř, působil v Brně (zemř. 22.3.1942 v Osvětimi) – 130. výročí narození 
5.12.1908 zemř. v Brně JOSEF UHER, prozaik (nar. 14.12.1880) – 105. výročí úmrtí 
5.12.1923 nar. VLADIMIR TĚNDRJAKOV, ruský prozaik (zemř. 3.8.1984) – 90. výročí narození 
6.12.1883 nar. CHALÍL DŽIBRÁN, libanonský prozaik, básník a malíř (zemř. 10.4.1931) – 130. výročí narození 
6.12.1928 nar. KAREL PECKA, prozaik, scenárista a esejista (zemř. 13.3.1997) – 85. výročí narození 
6.12.1953 zemř. KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI, polský básník (nar. 23.1.1905) – 60. výročí úmrtí 
6.12.1978 zemř. v Brně JARMILA KURANDOVÁ, herečka (nar. 30.1.1890) – 35. výročí úmrtí 
7.12.1723 zemř. JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHL, architekt a stavitel (pokřtěn 4.2.1677) – 290. výročí úmrtí 
7.12.1863 nar. PIETRO MASCAGNI, italský hudební skladatel a dirigent (zemř. 2.8.1945) – 150. výročí narození 
7.12.1873 nar. WILLA SIBERT CATHEROVÁ, americká prozaička (zemř. 24.4.1947) – 140. výročí narození 
7.12.1928 nar. ZDENĚK MAHLER, prozaik a scenárista – 85. výročí narození 
7.12.1928 nar. NOAM AVRAM CHOMSKY, americký jazykovědec a politolog – 85. výročí narození 
8.12.1903 zemř. HERBERT SPENCER, anglický filozof (nar. 27.4.1820) – 110. výročí úmrtí 
8.12.1943 nar. JAN KLÍMA, historik a politolog – 70. výročí narození 
9.12.1908 zemř. JOEL CHANDLER HARRIS, americký prozaik, autor pohádek (nar. 3.7.1848) – 105. výročí úmrtí 
9.12.1908 nar. LUBOMÍR ŠLAPETA, architekt (zemř. 11.4.1983) – 105. výročí narození 
9.12.1938 nar. v Brně PAVEL DIAS, fotograf – 75. výročí narození 
10.12.1793 nar. ŘEHOŘ TOMÁŠ VOLNÝ, místopisec a historik (zemř. 3.5.1871) – 220. výročí narození 
10.12.1908 nar. OLIVIER MESSIAEN, francouzský hudební skladatel a varhaník (zemř. 27.4.1992) – 105. výročí 

narození 
10.12.1923 nar. JORGE SEMPRÚN, španělský prozaik, scenárista a politik píšící španělsky a francouzsky (zemř. 

7.6.2011) – 90. výročí narození 
10.12.1938 nar. ZDENĚK KALOČ, divadelní režisér a dramatik, působí v Brně – 75. výročí narození 
10.12.1818 nar. FRANTIŠEK  LADISLAV RIEGER, politik (zemř.3.3.1903) – 195. výročí narození 
11.12.1803 nar. HECTOR BERLIOZ, francouzský hudební skladatel (zemř. 18.3.1869) – 210. výročí narození 
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11.12.1918 nar. ALEXANDR SOLŽENICYN, ruský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
3.8.2008) – 95. výročí. nar. 

12.12.1863 nar. EDVARD MUNCH, norský malíř (zemř. 23.1.1944) – 150. výročí narození 
12.12.1923 zemř. RAYMOND RADIGUET, francouzský básník a prozaik (nar. 18.6.1903) – 90. výročí narození 
12.12.1928 nar. ČINGIZ AJTMATOV, kyrgyzský prozaik, dramatik, publicista (zemř.10.6.2008) – 85. výročí 

narození 
13.12.1873 nar. VALERIJ JAKOVLEVIČ BRJUSOV, ruský básník, prozaik, literární vědec a překladatel (zemř. 

9.10.1924) – 140. výročí narození 
13.12.1903 nar. JEVGENIJ PETROV, vl. jm. J. Petrovič Katajev, ruský prozaik-humorista (zemř. 2.7.1942) –      

110. výročí narození 
13.12.1923 nar. JOSEF BALVÍN, dramaturg a překladatel (zemř. 126.8.2009) – 90. výročí narození 
13.12.1973 zemř. JOSEF KNAP, prozaik, literární a divadelní kritik a historik (nar. 28.7.1900) – 40. výročí úmrtí 
13.12.1983 zemř. MARY RENAULTOVÁ, vl. jm. M. Challansová, anglická prozaička (nar. 4.9.1905) – 30. výročí 

úmrtí 
13.12.1863 zemř. CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL, německý dramatika prozaik (nar. 18.3.1813) – 150. výročí 

úmrtí 
14.12.1933 nar. MILAN LUKEŠ, teatrolog a překladatel (zemř. 22.9.2007) – 80. výročí narození 
14.12.1963 zemř. GUSTAV MACHATÝ, filmový režisér a scenárista (nar. 9.5.1901) – 50. výročí úmrtí 
15.12.1928 nar. FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER, vl. jm. Friedrich Stowasser, rakouský malíř a architekt 

(zemř. 19.2.2000) – 85. výročí narození 
16.12.1863 nar. GEORGE SANTAYANA, americký básník, filozof, romanopisec a esejista (zemř. 26.9.1952) –   

150. výročí narození 
16.12.1918 nar. OTAKAR DADÁK, herec, působil v Brně (zemř. 8.4.1992 v Brně) – 95. výročí. narození 
16.12.1928 nar. EDUARD PETRŮ, literární historik a teoretik (zemř. 3.3.2006) – 85. výročí narození 
17.12.1903 nar. ERSKINE CALDWELL, americký prozaik (zemř. 12.4.1987) – 110. výročí narození 
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19.12.1883 zemř. FRANCESCO DE SANCTIS, italský literární historik a kritik (nar. 28.5.1817) – 130. výročí úmrtí 
19.12.1848 zemř. EMILY BRONTËOVÁ, anglická prozaička a básnířka (nar. 30.7.1818) – 165. výročí úmrtí 
20.12.1943 zemř. JURIJ TYŇANOV, ruský prozaik a literární vědec (nar. 18.10.1894) – 70. výročí úmrtí 
20.12.1968 zemř. MAX BROD, pražský německý, později izraelský spisovatel, hudební a literární publicista (nar. 

27.5.1884) –  45. výročí úmrtí 
20.12.1968 zemř. JOHN STEINBECK, americký prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 27.2.1902) – 45. výročí úmrtí 
20.12.1938 zemř. ARTUŠ  SCHEINER, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 28.10.1863) – 75. výročí úmrtí 
21.12.1873 nar. EMANUEL RÁDL, filozof (zemř. 12.5.1942) – 140. výročí narození 
21.12.1933 zemř. KNUD RASMUSSEN, dánský polární badatel, ochránce práv Eskymáků, cestopisec a sběratel 

inuitské lidové slovesnosti (nar. 7.7.1879) – 80. výročí úmrtí 
21.12.1958 zemř. LION FEUCHTWANGER, německý prozaik, dramatik a překladatel (nar. 7.7.1884) – 55. výročí 

úmrtí 
21.12.1978 zemř. ROGER CAILLOIS, francouzský kritik, estetik, sociolog, prozaik a esejista ( nar. 3.3.1913) – 35. 

výročí úmrtí 
22.12.1943 zemř. HELEN BEATRIX POTTEROVÁ, anglická autorka a ilustrátorka knih pro děti (nar. 28.7.1866) – 

70. výročí úmrtí 
23.12.1923 nar. VLASTIMIL MILOTA, básník a prozaik (zemř. 25.11.1993) –   90. výročí narození 
23.12.1923 nar. ŠTĚPÁN VLAŠÍN, literární kritik a historik, působil v Brně (zemř. 19.1.2012) – 90. výročí narození 
23.12.1858 nar. VLADIMIR IVANOVIČ NĚMIROVIČ-DANČENKO, ruský prozaik, dramatik, režisér, divadelní 

kritik (zemř. 25.4.1943) – 155. výročí narození 
24.12.1863 zemř. WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY, anglický prozaik (nar. 18.7.1811) – 150. výročí úmrtí 
24.12.1943 nar. LIBUŠE MÁROVÁ, pěvkyně – 70. výročí narození 
24.12.2008 zemř. HAROLD PINTER, anglický dramatik a básník (nar. 10.10.1930) – 5. výročí úmrtí 
25.12.1938 zemř. KAREL ČAPEK, prozaik, dramatik, publicista a překladatel (nar. 9.1.1890) – 75. výročí úmrtí 
25.12.1953 zemř. JÚLIUS BARČ-IVAN, slovenský dramatik a prozaik (nar. 1.5.1909) – 60. výročí úmrtí 



 70 

25.12.1963 zemř. TRISTAN TZARA, vl. jm. Samuel Rotenstock, francouzský básník, esejista a dramatik rumunského 
původu (nar. 4.4.1896) – 50. výročí úmrtí 

26.12.1938 nar. MIRKO KOVAČ, srbský prozaik, dramatik, esejista a scenárista – 75. výročí narození 
27.12.1903 nar. EUGEN LEMBERG, českoněmecký historik a sociolog (zemř. 25.12.1976) – 110. výročí narození 
27.12.1938 zemř. OSIP MANDELŠTAM, ruský básník, prozaik, literární kritik, překladatel (nar. 15.1.1891) –        

75. výročí úmrtí 
27.12.1953 zemř. JULIAN TUWIM, polský básník, dramatik, překladatel (nar. 13.9.1894) – 60. výročí úmrtí 
27.12.1978 zemř. LUDVÍK SOUČEK, prozaik, autor literatury faktu a publicista (nar. 17.5.1926) – 35. výročí úmrtí 
27.12.1983 zemř. TARAS  KUŠČYNSKYJ, fotograf (nar. 25.5.1932) - 30. výročí úmrtí 
28.12.1923 zemř. ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, francouzský architekt a stavitel (nar. 15.12.1832) – 90. výročí 

úmrtí 
28.12.1963 zemř. PAUL HINDEMITH, německý hudební skladatel, dirigent, violista a muzikolog (nar. 16.11.1895) – 

50. výročí úmrtí 
29.12.1813 nar. KAREL SABINA, básník a prozaik, literární kritik, libretista, publicista (zemř. 7.11.1877) – 200. 

výročí narození 
29.12.1918 nar. SERGEJ MACHONIN, divadelní a literární kritik, překladatel a prozaik (zemř. 24.11.1995) –        

95. výročí narození 
29.12.1968 zemř. JAN RYPKA, orientalista, literární vědec a překladatel (nar. 20.5.1886) – 45. výročí úmrtí 
30.12.1883 nar. JAROSLAV KOLMAN-CASSIUS, vl. jm. J. Kohlmann, básník a publicista (zemř. 4.6.1951) – 130. 

výročí narození 
31.12.1878 nar. HORACIO QUIROGA, uruguayský básník, romanopisec a dramatik (zemř. 19.2.1937) – 135. výročí 

narození 
31.12.1928 nar. VEIJO VÄINÖ MERI, finský básník a prozaik – 85. výročí narození 


