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Výběr z významných výročí roku 2012 je pomůckou ke kulturně vzdělávací, 
propagační a informační činnosti. Soustředí se především na literární osobnosti, ale 
připomíná i narození a úmrtí význačných představitelů všech ostatních oblastí široce pojaté 
české a světové kultury. Pozornost je věnována i osobnostem regionálním. Ve vstupní části 
kalendária uvádíme VÝZNAMNÉ DNY - přehled státních svátků ČR a významných 
mezinárodních a světových dnů. 
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2012   Mezinárodní rok družstev 

 

64. Valné shromáždění OSN schválilo na svém zasedání dne 18. prosince 2009 rezoluci č. 
A/RES/64/136, kterou vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Touto rezolucí Organizace spojených 
národů opětovně vyjádřila svoji mnohaletou podporu rozvoji družstevní formy podnikání, která hraje podstatnou 
úlohu v ekonomikách všech států, zejména pak při řešení otázek zaměstnanosti a začleňování skupin 
znevýhodněných osob do společenského a profesního života společnosti. 

 

 

VÝZNAMNÉ DNY ROKU 2012 
 

LEDEN 

1.1. Světový den míru, slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI. 

1.1.                Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu  

11.1. Významný den ČR – Den válečných veteránů 

13.1. Světový den migrantů a uprchlíků 

19.1.  Památný den ČR – výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969 

27.1. Významný den ČR – Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti 
lidskosti – výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi  v roce 1945, od r. 2005 (OSN) 

29.1. Světový den malomocných, od roku 1954 (poslední neděle v lednu) 



 

ÚNOR 

2.2. Světový den mokřadů, od roku 1971 (sekretariát Ramsarské úmluvy) 

4.2. Světový den proti rakovině, od roku 2000  

11.2. Světový den nemocných, slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. 

20.2. Světový den sociální spravedlnosti, od roku 2009 (OSN) 

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 1999 (UNESCO) 
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 dítěte 

22.2.  Den myšlenky bratrství - celosvětový svátek skautů 

 

BŘEZEN 

3.3. Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubu v roce 1984 

7.3. Památný den ČR – výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850 

8.3. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911 

10.3.              Den solidarity s Tibetem – výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě v roce 1959 

15.3. Mezinárodní den práv spotřebitelů, od roku 1983 

19.3. Mezinárodní den spánku, poprvé slaven 2002 

20.3. Světový den frankofonie 



20.3. Světový den divadla pro mládež 

21.3.            Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace – výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 

                         1960, slaví se od roku 1977  

21.3. Světový den poezie, vyhlášen v roce 1999 (UNESCO) 

21.3. Světový den Downova syndromu 

21.3. Světový den lesů, od roku 1971 (Konfederace evropského zemědělství) 

22.3. Světový den vody, od roku 1992 (OSN) 

23.3. Světový meteorologický den, výročí založení Světové meteorologické organizace v roce 1950, 
slaví se od roku 1961  

24.3. Světový den proti tuberkulóze – výročí zveřejnění Kochova objevu bacilu tuberkulózy v roce 
1882, slaví se od roku 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 

 

DUBEN 

1.4. Mezinárodní den ptactva – výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva 
v roce 1906 

2.4. Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, 
vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967 



2.4. Světový den autismu, od roku 2009 

4.4. Mezinárodní den proti nášlapným minám 

7.4.  Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1946, slaví se od roku 
1950 (OSN) 

7.4. Vzpomínka na genocidu ve Rwandě 

8.4. Mezinárodní den Romů, vyhlášen na 1. romském kongresu v roce 1971, u nás se slaví od r. 2001 

12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, 
slaví se od roku 1969 

16.4. Mezinárodní den hlasu, od roku 1999 

18.4. Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy 
UNESCO 

22.4. Den Země, 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 autorských práv, vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové 
literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. 
Nabokova a dalších významných spisovatelů 

24.4. Světový den proti pokusům na zvířatech, od r. 1979 (britská Národní společnost proti vivisekci 
k výročí narození lorda Hugha Dowdinga, prezidenta společnosti) 

25.4. Světový den boje proti malárii, od roku 2001 (Světová zdravotnická organizace) 

26.4. Mezinárodní pamětní den Černobylu 

26.4. Světový den duchovního majetku, 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 

29.4. Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana 
Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982 

29.4. Den holocaustu – připomínka vypuknutí povstání ve varšavském ghettu 

 

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, od roku 1978   
3.5. Světový den boje proti astmatu 

3.5.  Světový den svobody tisku, poprvé  uspořádán roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez 
hranic  (UNESCO) 

5.5. Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu v roce 1945 

8.5. Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace Německa v roce 1945, 
vzpomínkový den na ty, kdo ztratili život během 2. světové války 

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 v roce 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  



13.5. Svátek matek, slaví se druhou květnovou neděli od roku 1914, kdy ho na návrh prezidenta 
Woodrowa Wilsona schválil Kongres USA  

15.5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1994 

17.5. Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, 
slaví se od roku 1969 (OSN) 

17.5. Světový den informační společnosti, vyhlášen v roce 2005 (OSN) 

18.5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní muzejní rady 

21.5. Světový den kulturní rozmanitosti, od roku 2001 (UNESCO) 

22.5. Světový den biologické rozmanitosti, od roku 1994 (OSN) 

24.5. Evropský den parků, slaví se od roku 1999 (Federace evropských parků) 

24.5. Mezinárodní den nezvěstných dětí, od roku 1986 (OSN) 

25.5. Den Afriky – výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963 

28.5. Mezinárodní den počítačů, připomíná se den v roce 1950, kdy anglický matematik Alan 
Mathison Turing zveřejnil  svůj koncept umělé inteligence 

29.5. Mezinárodní den mírových jednotek OSN, vyhlášen v roce 2002 

31.5. Světový den bez tabáku, od roku 1987 (Světová zdravotnická organizace) 

 

ČERVEN 

1.6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950 (OSN) 

1.6. Světový den vegetariánství 



4.6. Mezinárodní den proti násilí na dětech, od roku 1983 (OSN) 

5.6. Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 (OSN) 

8.6. Světový den oceánů, vyhlášen v roce 1992 (OSN) 

12.6. Světový den proti dětské práci, od roku 2002 (Mezinárodní organizace práce) 

14.6. Světový den dárců krve, od roku 2005 (Světová zdravotnická organizace) 

17.6. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští,  od roku 1994 na podnět OSN 

20.6. Světový 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 proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN) 

26.6.  Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení, od roku 1997 (OSN) 
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, která se  
              konala  roku 1918 ve francouzském městečku Darney   

 

ČERVENEC 

5.7. Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6.7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415 
6.7. Světový den Tibetu, od roku 1997 
7.7. Mezinárodní den družstevnictví (1. sobota v červenci), od roku 1995 (OSN) 



11.7.  Světový den populace, vyhlášen 1989 (OSN) 

 

SRPEN 

6.8. Světový den za zákaz jaderných zbraní - Den Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na 
Hirošimu v r. 1945 

9.8. Mezinárodní den původního obyvatelstva, od roku 1994 (OSN) 

9.8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce 1945 

12.8. Mezinárodní den mládeže, vyhlášen 1999 (OSN) 

19.8. Světový den humanitární pomoci, od roku 2009 

23.8. Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky,  slaví se od roku 1998 ve výroční den 
vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu v roce 1791 (UNESCO) 

 

ZÁŘÍ 

1.9. Světový den míru, od roku 1959 (OSN) 

8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966 (UNESCO) 

8.9. Světový den první pomoci (2. sobota v září), od roku 2000 (Mezinárodní federace Červeného 
kříže) 

8.-9.9. 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 

10.9. Světový den prevence sebevražd 



15.9. Mezinárodní den demokracie, poprvé slaven v roce 2008 (OSN) 

16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, vyhlášen 1994  u příležitosti výročí podepsání 
Montrealského protokolu v roce 1987 (OSN) 

18.9. Mezinárodní den míru (3. úterý v září), vyhlášen 1982 k připomenutí začátku pravidelného 
zasedání Valného shromáždění OSN 

22.9. Světový den bez aut, od roku 2000 

25.9. Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958 

26.9. Evropský den jazyků, vyhlášen 2001 

27.9. Světový den cestovního ruchu, vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu 

27.9. Světový den srdce, od roku 2000 

28.9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929 

30.9. Mezinárodní den překladatelů, slaví se na sv. Jeronýma, patrona překladatelů 

 

ŘÍJEN 

1.10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974 

1.10. Mezinárodní den seniorů, od roku 1991 (OSN) 

1.10. Světový den vegetariánství, od roku 1978 (Mezinárodní vegetariánská unie) 

1.10. Světový den architektury (1. pondělí v říjnu), od roku 1985 (Mezinárodní svaz architektů) 
2.10. Světový den nenásilí, slaví se od roku 2007 v den narození Mahátmy Gándhího (OSN) 

4.10. Světový den zvířat, slaví se ve svátek sv. Františka z Assisi, patrona zvířat 



5.10. Světový den učitelů, vyhlášen roku 1994 (UNESCO) 

9.10. Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN) 

10.10. Světový den duševního zdraví (OSN) 

10.10. Světový den proti trestu smrti, vyhlášen 2003 

10.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (2. středa v říjnu), vyhlášen 1989 (OSN) 

13.10. Světový den hospiců (2. sobota v říjnu) 

15.10. Mezinárodní den bílé hole, svátek zrakově postižených lidí, slaví se od roku 1964 

16.10. Světový den výživy, výročí založení organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945, slaví se 
od roku 1981 (OSN) 

17.10. Světový den za odstranění chudoby, od roku 1992 (OSN) 

18.10. Evropský den boje proti obchodování s lidmi, od roku 2007 (Evropská komise) 

20.10. Den stromů, poprvé v USA 1872, na českém území 1906, tradice obnovena v roce 2000 

24.10. Den Organizace spojených národů (OSN), připomenutí začátku platnosti Charty OSN v roce 
1945, slaví se od roku 1947 

24.10. Světový den pro rozvoj informací, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1972  

28.10. Státní svátek ČR – Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918 
31.10. Světový den spoření 

31.10. Den UNICEF 



 

LISTOPAD 

6.11. Mezinárodní den proti ničení životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech, od roku 
2001 (OSN) 

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 proti cukrovce, slaví se od roku 1991 v den narození objevitele inzulínu, Fredericka 
Bantinga 

15.11. Den vězněných spisovatelů, vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993 

15.11. Světový den filozofie, od roku 2002 (UNESCO, 3. čtvrtek v listopadu) 

16.11. Mezinárodní den tolerance, od roku 1995 (UNESCO) 

17.11. Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva 
v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 

20.11. Světový den dětí, den kdy OSN přijala Deklaraci práv dítěte (1959) 

20.11. Den industrializace Afriky, od roku 1993 (OSN) 

21.11. Světový den televize, od r. 1997 (OSN) 

25.11. Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách, výročí zavraždění tří dominikánských sester – 
bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN) 



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 

30.11. Mezinárodní den proti konzumnímu způsobu života, od roku 1992 (poslední pátek v listopadu) 

 

PROSINEC 

1.12. Světový den AIDS, vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988  
2.12. Světový den počítačové gramotnosti, od roku 2001 

2.12. Mezinárodní den za zrušení otroctví, vyhlášen roku 1984 k připomenutí přijetí Úmluvy o zákazu 
obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci v roce 1947 (OSN) 

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, od roku 1996 (OSN) 

9.12. Mezinárodní den proti korupci, od roku 2003 (OSN) 

10.12. Den lidských práv, 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, od roku 2003 (OSN) 

18.12. Mezinárodní den migrantů, od roku 2000 (OSN) 

20.12. Mezinárodní den lidské solidarity, vyhlášen 2005 (OSN) 

29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 



KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ  
 

LEDEN 
1.1.1782 zemř. JOHANN CHRISTIAN BACH, německý skladatel (nar. 5.9.1735) - 230. výročí úmrtí 
1.1.1942 zemř. JAROSLAV JEŽEK, hudební skladatel a klavírista (nar. 25.9.1906) - 70. výročí úmrtí 
1.1.1947 nar. VÁCLAV VOKOLEK, prozaik, básník a malíř - 65. výročí narození 
2.1.1732 nar. FRANTIŠEK XAVER BRIXI, hudební skladatel a varhaník (zemř. 14.10.1771) - 280. 

výročí narození 
2.1.1812 nar. v Dolních Kounicích, okr. Brno-venkov, JAN HELCELET, politik, redaktor, organizátor 

národního společenského života na Moravě (zemř. 19.2.1876 v Brně) - 200. výročí narození 
2.1.1837 nar. MILIVOJ ALEXEJEVIČ BALAKIREV, ruský skladatel, pianista a dirigent (zemř. 

29.5.1910) – 175. výročí narození 
2.1.1847 nar. OTAKAR HOSTINSKÝ, estetik, muzikolog, teatrolog, teoretik výtvarného umění (zemř. 

19.1.1910) – 165. výročí narození 
2.1.1922 nar. BLAGA DIMITROVA, bulharská básnířka, prozaička, esejistka, dramatička (zemř. 

2.5.2003) - 90. výročí narození 
2.1.1962 nar. TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ, malíř – 50. výročí narození 
2.1.1982 zemř. BOHDAN CHUDOBA, historik, filozof, publicista, esejista, překladatel (nar. 

21.11.1909 v Brně) - 30. výročí úmrtí 
3.1.1872 nar. LADISLAV JAN ŽIVNÝ, bibliograf a publicista (zemř. 17.3.1949) - 140. výročí narození 
3.1.1892 nar. JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, anglický prozaik, lingvista a literární historik (zemř. 

2.9.1973) - 120. výročí narození 
3.1.1937 zemř. RICHARD WEINER, básník, prozaik a publicista (nar. 6.11.1884) - 75. výročí úmrtí 
3.1.1942 nar. DUŠAN KOVÁČ, slovenský spisovatel a historik – 70. výročí narození 



3.1.1967 zemř. JAROSLAV FRAGNER, architekt, návrhář nábytku, malíř (nar. 25.12.1898) – 45. 
výročí úmrtí 

3.1.1972 zemř. FRANS MASEREEL, belgický malíř a grafik (nar. 30.7.1889) - 40. výročí úmrtí 
4.1.1932 nar. CARLOS SAURA, španělský filmový režisér - 80. výročí narození 
5.1.1887 nar. v Slavkovicích, okr. Žďár n. Sázavou, OLDŘICH BLAŽÍČEK, malíř (zemř. 3.5.1953) – 

125. výročí narození 
5.1.1907 nar. ANTON INGOLIČ, slovinský prozaik a dramatik (zemř. 11.3.1992) - 105. výročí narození 
5.1.1932 nar. UMBERTO ECO, italský prozaik, teoretik umění a filozof - 80. výročí narození 
6.1.1822 nar. HEINRICH SCHLIEMANN, německý archeolog (zemř. 26.12.1890) - 190. výročí 

narození 
6.1.1872 nar. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SKRJABIN, ruský skladatel a klavírista (zemř. 27.4.1915) 

- 140. výročí narození 
6.1.1882 nar. IVAN OLBRACHT, vl. jm. Kamil Zeman, prozaik a publicista (zemř. 30.12.1952) –  

130. výročí narození 
6.1.1927 nar. KAREL KYNCL, novinář a publicista (zemř. 1.4.1997) - 85. výročí narození 
6.1.1942 zemř. ALEXANDR ROMANOVIČ BĚLJAJEV, ruský prozaik, autor fantastických románů a 

povídek (nar. 16.3.1884) - 70. výročí úmrtí 
6.1.1957 zemř. JOSIP PLEČNIK, slovinský architekt, urbanista, designér (nar. 23.1.1872) – 60. výročí 

úmrtí 
6.1.1957 zemř. JOSEF SKUPA, loutkoherec, scénograf, režisér a autor loutkových her, zakladatel 

Divadla Spejbla a Hurvínka (nar. 16.1.1892) - 55. výročí úmrtí 
7.1.1877 nar. VOJTĚCH BIRNBAUM, historik umění (zemř. 30.5.1934) - 135. výročí narození 
7.1.1932 nar. MAX GALLO, francouzský prozaik - 80. výročí narození 
7.1.1992 zemř. MIROSLAV LAMAČ, kritik, teoretik a historik výtvarného umění (nar. 7.4.1928) –  

20. výročí úmrtí 



8.1.1337 zemř. GIOTTO DI BONDONE, italský malíř, autor fresek (nar. asi 1266) – 675. výročí úmrtí 
8.1.1642 zemř. GALILEO GALILEI, italský astronom, klasik italské prózy (nar. 15.2.1564) - 370. 

výročí úmrtí 
8.1.1812 nar. KAREL VLADISLAV ZAP, historik a publicista (zemř. 1.1.1871) – 200. výročí narození 
8.1.1927 nar. FRANTIŠEK KAUTMAN, literární historik, kritik, esejista a prozaik - 85. výročí narození 
8.1.1947 nar. LENKA BOBKOVÁ, historička – 65. výročí narození 
8.1.1972 zemř. KENNETH PATCHEN, americký básník (nar. 13.12.1911) - 40. výročí úmrtí 
9.1.1757 zemř. BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE, francouzský prozaik, dramatik a básník 

(nar. 11.2.1657) – 255. výročí úmrtí 
9.1.1927 nar. THORKILD HANSEN, dánský prozaik (zemř. 4.2.1989) - 85. výročí narození 
9.1.1942 nar. SERGEJ PARADŽANOV, gruzínský filmový režisér (zemř. 20.7.1990) - 70. výročí 

narození 
10.1.1887 nar. ROBINSON JEFFERS, americký básník (zemř. 20.1.1962) - 125. výročí narození 
10.1.1897 nar. v Čáslavicích, okr. Třebíč, BEDŘICH VÁCLAVEK, literární vědec, folklorista, kritik  

a estetik, působil v Brně (zahynul 5.3.1943 v Osvětimi) - 115. výročí narození 
10.1.1937 nar. GIANNI CELATI, italský prozaik a kritik – 75. výročí narození 
10.1.1957 zemř. GABRIELA MISTRAL, vl. jm. Lucila Godoy y Alcayaga, chilská básnířka, nositelka 

Nobelovy ceny (nar. 7.4.1889) - 55. výročí úmrtí 
10.1.1967 zemř. v Brně VILÉM PETRŽELKA,  hudební skladatel a varhaník (nar. 10.9.1889 v Brně) – 

45. výročí úmrtí 
11.1.1842 nar. WILLIAM JAMES, americký psycholog a filozof (zemř. 26.8.1910) - 170. výročí 

narození 
11.1.1902 nar. TAUFIK AL-HAKIM, egyptský prozaik a dramatik (zemř. 26.7.1987) - 110. výročí 

narození 
12.1.1842 nar. FRANÇOIS COPPÉE, francouzský básník, prozaik a dramatik (zemř. 23.5.1908) –  



170. výročí narození 
12.1.1882 nar. v Holešově, okr. Kroměříž, BOŽENA NEUMANNOVÁ, prozaička a novinářka (zemř. 

5.6.1967) - 130. výročí narození 
12.1.1927 nar. PRAVOSLAV KNEIDL, bibliograf a literární historik (zemř. 4.11.2003) – 85. výročí 

narození 
13.1.1922  nar. ALBERT LAMORISSE, francouzský filmový režisér (zahynul 2.6.1970) - 90. výročí 

narození 
13.1.1922 nar. v Brně BOHUMÍR MATAL, malíř (zemř. 7.7.1988) - 90. výročí narození 
14.1.1872 nar. ANTONÍN HUDEČEK, malíř (zemř. 11.8.1941) - 140. výročí narození 
14.1.1882 nar. HENDRIK WILLEM VAN LOON, nizozemský a americký historik a prozaik (zemř. 

13.3.1944) - 130. výročí narození 
14.1.1887 nar. v Kroměříži VLADIMÍR BOCHOŘÁK, prozaik (zemř. 11.7.1973 v Brně) - 125. výročí 

narození 
14.1.1927 nar. ZUZANA RŮŽIČKOVÁ, cembalistka - 85. výročí narození 
14.1.1937 nar. J. BERNLEF, vl. jm. Hendrik Jan Marsman, nizozemský prozaik, básník a překladatel - 

75. výročí narození 
14.1.1937 nar. VIKTOR PIVOVAROV, ruský malíř a konceptuální umělec – 75. výročí narození 
14.1.1947 zemř. OTMAR VAŇORNÝ, klasický filolog a překladatel (nar. 12.11.1866) - 65. výročí úmrtí 
15.1.1622 nar. MOLIÈRE, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, francouzský dramatik a herec (zemř. 

17.2.1673) - 390. výročí narození 
15.1.1812 nar. PETER CHRISTEN ASBJÖRNSEN, norský přírodovědec a sběratel pohádek (zemř. 

5.1.1885) - 200. výročí narození 
15.1.1882 nar. BEDŘICH FEUERSTEIN, architekt, scénický výtvarník, malíř a esejista (zemř. 

10.5.1936) - 130. výročí narození 
15.1.1922 nar. FRANZ FÜHMANN, německý básník a prozaik (zemř. 8.7.1984) – 90. výročí narození 



15.1.1932 nar. VLASTA WINKELHÖFEROVÁ, japanistka – 80. výročí narození 
16.1.1807 nar. v Mohelně, okr. Třebíč, JOSEF NERUDA, dómský varhaník a violista (zemř. 18.2.1875 

v Brně) – 205. výročí narození 
16.1.1847 nar. KÁLMÁN MIKSZÁTH, maďarský prozaik (zemř. 28.5.1910) – 165. výročí narození 
16.1.1872 nar. EDWARD GORDON CRAIG, anglický divadelní herec, režisér, jevištní výtvarník a 

divadelní teoretik (zemř. 29.7.1966) – 140. výročí narození 
16.1.1887 nar. v Milonicích, okr. Blansko, HUGO SÁŇKA, spisovatel, vlastivědný pracovník (zemř. 

8.6.1971 v Brně) – 125. výročí narození 
16.1.1892 nar. JOSEF SKUPA, loutkář a zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka (zemř. 8.1.1957) –  

120. výročí narození 
16.1.1912 zemř. GEORG HEYM, německý básník a prozaik (nar. 30.10.1887) - 100. výročí úmrtí 
16.1.1927 nar. OLDŘICH DANĚK, dramatik, prozaik, filmový scenárista a divadelní režisér (3.9.2000) - 

85. výročí narození 
16.1.1957 zemř. ARTURO TOSCANINI, italský dirigent (nar. 25.3.1867) – 55. výročí úmrtí 
16.1.1977 zemř. v Brně FRANTIŠEK LÝSEK, sbormistr, folklorista (nar. 2.5.1904) - 35. výročí úmrtí 
16.1.1977 zemř. LEIF PANDURO, dánský prozaik a dramatik (nar. 18.4.1923) - 35. výročí úmrtí 
17.1.1807 zemř. ve Znojmě JOSEF WINTERHALDER ml.,  freskař a malíř (nar. 25.1.1743) – 205. 

výročí úmrtí 
17.1.1912 nar. JAROSLAV ZICH, hudební skladatel a muzikolog (zemř. 20.4.2001) – 100. výročí 

narození 
17.1.1922 nar. v Sulíkově, okr. Blansko, JARMILA FROMKOVÁ, překladatelka z ruštiny a editorka - 

90. výročí narození 
17.1.1932 nar. JAROSLAV DUDEK, divadelní a televizní režisér (zemř. 31.8.2000) - 80. výročí narození 
17.1.1967 zemř. v Brně JIŘÍ LEVÝ, literární vědec, teoretik překladu (nar. 8.8.1926) - 45. výročí úmrtí 
17.1.1997 zemř. FRANTIŠEK JUNGWIRTH, překladatel (27.7.1920) – 15. výročí úmrtí 



18.1.1547 zemř. PIETRO BEMBO, italský básník, prozaik a historik (nar. 20.5.1470) – 465. výročí úmrtí 
18.1.1867 nar. RUBÉN DARÍO, vl. jm. Félix Rubén García y Sarmiento, nicaragujský básník (zemř. 

6.2.1916) - 145. výročí narození 
18.1.1882 nar. ALAN ALEXANDER MILNE, anglický prozaik a publicista, autor knih pro děti (zemř. 

31.1.1956) - 1230. výročí narození 
18.1.1892 nar. OLIVER HARDY, americký filmový komik (zemř. 7.8.1957) - 120. výročí narození 
18.1.1922 nar. MILAN JUNGMANN, literární kritik a teoretik, publicista, překladatel - 90. výročí 

narození 
18.1.1937 nar. ANTONÍN KLIMEK, historik (zemř. 9.1.2004) - 75. výročí narození  
18.1.1977 zemř. CARL ZUCKMAYER, německý dramatik, prozaik a scenárista (nar. 27.12.1896) –  

35. výročí úmrtí 
19.1.1737 nar. JACQUES-HENRI BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, francouzský prozaik (zemř. 

21.1.1814) – 275. výročí narození 
19.1.1877 nar. FRÁŇA ŠRÁMEK, básník, prozaik a dramatik (zemř. 1.7.1952) - 135. výročí narození 
19.1.1932 nar. RICHARD LESTER, anglický filmový režisér - 80. výročí narození 
20.1.1947 nar. VLADIMÍR MERTA, básník, písničkář a scenárista – 65. výročí narození 
20.1.1962 zemř. ROBINSON JEFFERS, americký básník (nar. 10.1.1887) - 50. výročí úmrtí 
20.1.1977 zemř. ROBERT PIESEN, malíř, studoval v Brně (nar. 11.8.1921) – 35. výročí úmrtí 
21.1.1757 zemř. v Brně JAN JIŘÍ ETGENS, malíř a freskař (nar. 1691 v Brně) – 255. výročí úmrtí 
21.1.1797 nar. JOSEF VLASTIMIL KAMARÝT, vl. jm. J. Kamareith, básník, sběratel lidové 

slovesnosti, překladatel (zemř. 19.3.1833) - 215. výročí narození 
21.1.1862 zemř. BOŽENA NĚMCOVÁ, prozaička a folkloristka (nar. 4.2.1820) - 150. výročí úmrtí 
21.1.1872 zemř. FRANZ GRILLPARZER, rakouský dramatik (nar. 15.1.1791) - 140. výročí úmrtí 
21.1.1932 zemř. LYTTON STRACHEY, anglický literární a divadelní kritik a životopisec (nar. 1.3.1880) 

- 80. výročí úmrtí 



22.1.1882 nar. LOUIS PERGAUD, francouzský básník a prozaik (zahynul 7.4.1915) – 130. výročí 
narození 

23.1.1832 nar. ÉDOUARD MANET, francouzský malíř (zemř. 30.4.1883) - 180. výročí narození 
23.1.1872 nar. JOSIP PLEČNIK, slovinský architekt, návrhář nábytku a urbanista, tvůrce přestavby 

Pražského hradu (zemř. 7.1.1957) - 140. výročí narození 
23.1.1912 nar. RUDOLF ZUBER, archivář a historik (zemř. 29.10.1995) – 100. výročí narození 
23.1.1937 zemř. JOSEF PEKAŘ, historik (nar. 12.4.1870) - 75. výročí úmrtí 
23.1.1947 zemř. PIERRE BONNARD, francouzský malíř (nar. 13.10.1867) – 65. výročí úmrtí 
23.1.1977 zemř. SANDRO PENNA, italský básník (nar. 12.6.1906) – 35. výročí úmrtí 
24.1.1732 nar. PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS, francouzský dramatik (zemř. 

18.5.1799) - 280. výročí narození 
24.1.1752 nar. MUZIO CLEMENTI, italský hudební skladatel a pianista (zemř. 10.3.1832) - 260. výročí 

narození 
24.1.1837 nar. ALOIS VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ, vl. jm. A. Schmillauer, prozaik, dramatik a básník 

(zemř. 20.6.1883) – 175. výročí narození 
24.1.1852 zemř. JÁN KOLLÁR, slovenský básník, sběratel lidové slovesnosti, estetik a jazykovědec (nar. 

29.7.1793) - 160. výročí úmrtí 
24.1.1862 nar. v Brně MARIE STEYSKALOVÁ, sociální pracovnice a organizátorka (zemř. 12.10.1928 

v Brně) - 150. výročí narození 
24.1.1862 nar. EDITH WHARTON, americká prozaička (zemř. 11.8.1937) - 150. výročí narození 
25.1.1882 nar. ADELINE VIRGINIA WOOLF, anglická prozaička a esejistka (zemř. 28.3.1941) - 130. 

výročí narození 
26.1.1972 zemř. FRANTIŠEK SMOLÍK, divadelní a filmový herec (nar. 23.1.1891) – 40. výročí úmrtí 
27.1.1832 nar. LEWIS CARROLL, vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson, anglický logik, matematik  

a spisovatel (zemř. 14.1.1898) - 180. výročí narození 



27.1.1897 nar. KAREL LAMAČ, filmový režisér, scenárista a herec (zemř. 2.8.1952) - 115. výročí 
narození 

27.1.1917 nar. HENRI PERRUCHOT, francouzský prozaik a literární kritik, autor životopisů umělců 
(zemř. 1967) - 95. výročí narození  

27.1.1922 zemř. GIOVANNI VERGA, italský prozaik a dramatik (nar. 31.8.1840) - 90. výročí úmrtí 
27.1.1927 nar. GIOVANNI ARPINO, italský prozaik, básník, publicista (zemř. 10.12.1987) - 85. výročí 

narození 
27.1.1977 zemř. JOSEF TOMAN, prozaik a dramatik (nar. 6.4.1899) - 35. výročí úmrtí 
28.1.1892 nar. ERNST LUBITSCH, americký filmový režisér německého původu (zemř. 30.11.1947) - 

120. výročí narození 
28.1.1897 nar. VALENTIN PETROVIČ KATAJEV, ruský prozaik (zemř. 12.4.1986) - 115. výročí 

narození 
28.1.1912 nar. JACKSON POLLOCK, americký malíř (zemř. 11.8.1956) - 100. výročí narození 
28.1.1972 zemř. DINO BUZZATI, italský prozaik, novinář a výtvarný kritik (nar. 16.10.1906) - 35. 

výročí úmrtí 
29.1.1767 nar. ANNE-LOUIS GIRODET-TRIOSON, francouzský malíř (zemř. 9.12.1824) – 245. výročí 

narození 
29.1.1782 nar. DANIEL FRANÇOIS AUBERT, francouzský skladatel (zemř. 12.5.1871) – 230. výročí 

narození 
29.1.1867 nar. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, španělský romanopisec (zemř. 28.1.1928) – 145. výročí 

narození 
29.1.1912 zemř. HERMAN JOACHIM BANG, dánský prozaik (nar. 20.4.1857) - 100. výročí úmrtí 
29.1.1912 nar. FRANTIŠEK ŠVANTNER, slovenský prozaik (zemř. 13.10.1950) - 100. výročí narození 
29.1.1932 zemř. v Tasově, okr. Třebíč, PAVLA KYTLICOVÁ, spisovatelka (nar. 8.4.1874) - 85. výročí 

úmrtí 
29.1.1942 nar. VÁCLAV ZAHRADNÍK, hudební skladatel (zemř. 28.6.2001) – 70. výročí narození 



29.1.1962 nar. OLGA TOKARCZUK, polská prozaička – 50. výročí narození 
29.1.1987 zemř. CARLO CASSOLA, italský prozaik (nar. 17.3.1917) - 25. výročí úmrtí 
30.1.1652 zemř. GEORGES DE LA TOUR, francouzský malíř (nar. 19.3.1593) - 360. výročí úmrtí 
30.1.1852 nar. ION LUCA CARAGIALE, rumunský spisovatel (zemř. 22.6.1912) - 160. výročí narození 
30.1.1907 nar. JOZEF HORÁK, slovenský prozaik (zemř. 11.6.1974) – 105. výročí narození 
30.1.1912 nar. BARBARA TUCHMAN, americká historička (zemř. 6.2.1989) – 100. výročí narození 
30.1.1942 nar. v Blansku PAVEL ŘEZNÍČEK, básník a prozaik - 70. výročí narození 
31.1.1797 nar. FRANZ SCHUBERT, rakouský hudební skladatel (zemř. 19.11.1828) - 215. výročí 

narození  
31.1.1847 zemř. v Brně ANTONÍN BOČEK, historik a archivář (nar. 20.5.1802 v Bystřici, okr. Nové 

Město na Moravě) – 165. výročí úmrtí 
31.1.1932 nar. JAN ŽÁČEK, prozaik a dramatik – 80. výročí narození 
31.1.1962 zemř. VLASTA BURIAN, herec, zpěvák a divadelní režisér (nar. 9.4.1891) - 50. výročí úmrtí 
31.1.1972 zemř. FRITIOF NILSSON PIRATEN, švédský prozaik (nar. 4.12.1895) - 40. výročí úmrtí 

 

ÚNOR 
1.2.1872 nar. PAUL FORT, francouzský básník a dramatik (zemř. 20.4.1960) - 140. výročí narození 
1.2.1882 nar. MARIE MAJEROVÁ, spisovatelka a novinářka (zemř. 16.1.1967) - 130. výročí narození 
1.2.1902 nar. JAMES LANGSTON HUGHES, americký básník, prozaik a dramatik (zemř. 22.5.1967) - 

110. výročí narození 
1.2.1907 nar. GÜNTER EICH, německý básník a dramatik (zemř. 20.12.1972) - 105. výročí narození 
1.2.1962 zemř. MIROSLAV CIKÁN, filmový režisér (nar. 11.2.1896) - 50. výročí úmrtí 
2.2.1882 nar. JAMES JOYCE, irský prozaik píšící anglicky (zemř. 13.1.1941) - 130. výročí narození 
2.2.1942 zemř. DANIIL IVANOVI Č CHARMS, vl. jm. D. Juvačov, básník, prozaik a dramatik (nar. 

30.12.1905) - 70. výročí úmrtí 



2.2.1957 zemř. VALÉRY LARBAUD, francouzský básník, prozaik a kritik (nar. 29.8.1881) - 55. výročí 
úmrtí  

3.2.1812  nar. JONÁŠ ZÁBORSKÝ, slovenský básník, prozaik, dramatik (zemř. 23.1.1876) - 200. výročí 
narození 

3.2.1887 nar. GEORG TRAKL, rakouský básník (zemř. 3.1.1914) - 125. výročí narození 
3.2.1902 nar. RAMÓN JUAN SENDER, španělský romanopisec (zemř. 16.1.1982) - 110. výročí 

narození 
3.2.1907 nar. JAMES ALBERT MICHENER, americký prozaik (zemř. 16.10.1997) - 105. výročí 

narození 
3.2.1947 nar. PAUL AUSTER, americký prozaik - 65. výročí narození 
3.2.1997 zemř. BOHUMIL HRABAL, prozaik (nar. 28.3.1914 v Brně) - 15. výročí úmrtí 
4.2.1677 nar. GIOVANNI SANTINI, vl. jm. Jan Blažej Santini Aichl, architekt italského původu (zemř. 

7.12.1723) - 335. výročí narození 
4.2.1842 nar. GEORG BRANDES, vl. jm. Morris Cohen, dánský estetik, kritik, literární historik (zemř. 

19.2.1927) - 170. výročí narození 
4.2.1892 nar. JÁN HRUŠOVSKÝ, slovenský spisovatel, novinář a esejista (zemř. 7.3.1975) - 120. 

výročí narození 
4.2.1932 nar. ROBERT COOVER, americký prozaik - 80. výročí narození 
5.2.1862 nar. v Brně PHILIPP LANGMANN, německy píšící dramatik a prozaik (zemř. 23.5.1931) – 

150. výročí narození 
5.2.1937 zemř. LOU ANDREAS-SALOMÉ, německá prozaička a esejistka (nar. 12.2.1861) – 75. výročí 

úmrtí 
5.2.1947 zemř. HANS FALLADA, vl. jm. Rudolf Ditzen, německý prozaik (nar. 21.7.1893) - 65. výročí 

úmrtí 
6.2.1932 nar. FRANÇOIS TRUFFAUT, francouzský filmový režisér (zemř. 21.10.1984) - 80. výročí 

narození 



6.2.1962 zemř. JACQUES IBERT, francouzský skladatel (nar. 15.8.1890) - 50. výročí úmrtí 
6.2.1972 zemř. v Brně VLASTA FIALOVÁ, historička a archeoložka (nar. 5.6.1896) - 40. výročí úmrtí 
7.2.1812 nar. CHARLES JOHN HUFFAM DICKENS, anglický prozaik a publicista (zemř. 9.6.1870) - 

200. výročí narození 
7.2.1862 zemř. FRANTIŠEK ŠKROUP, hudební skladatel (nar. 3.6.1801) - 150. výročí úmrtí 
7.2.1922 nar. ve Vnorovech, okr. Hodonín, JAN SKÁCEL, básník a prozaik (zemř. 7.11.1989 v Brně) - 

90. výročí narození 
8.2.1552 nar. THÉODORE AGRIPPA D´AUBIGNÉ, francouzský básník a prozaik (zemř. 9.5.1630) - 

460. výročí narození 
8.2.1872 nar. THEODOR LESSING, německý filozof (zemř. 30.8.1933) - 140. výročí narození 
8.2.1927 nar. v Kotvrdovicích, okr. Blansko, ZDENĚK ZOUHAR, hudební skladatel, muzikolog  

a sbormistr – 85. výročí narození 
8.2.1932 nar. MILAN NAKONEČNÝ, psycholog a hermetik - 80. výročí narození 
9.2.1812 nar. JOSEF JIŘÍ KOLÁR, vl. jm. Josef Kolář, herec, režisér, prozaik a dramatik (zemř. 

31.1.1896) - 200. výročí narození 
9.2.1942 nar. v Brně MILOŠ ŠTĚDROŇ, skladatel a hudební vědec - 70. výročí narození 
9.2.2002 zemř. DOBROSLAV LÍBAL, historik umění (nar. 15.10.1911) – 10. výročí úmrtí 
10.2.1837 zemř. ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN, ruský básník, prozaik a dramatik (nar. 6.6.1799) 

– 175. výročí úmrtí 
10.2.1902 nar. FRANCIS OTTO MATTHIESSEN, americký literární vědec (zemř. 1.4.1950) - 110. 

výročí narození 
10.2.1927 nar. JAKOV LIND, rakouský prozaik a dramatik (zemř. 16.2.2007) - 85. výročí narození 
10.2.1932 zemř. EDGAR WALLACE, anglický autor detektivních románů (nar. 1.4.1875) - 80. výročí 

úmrtí 



10.2.1942 zemř. v Brně JAROSLAV KALLAB, právník, filozof práva, politik (nar. 24.6.1879 v Novém 
Městě na Moravě) – 70. výročí úmrtí 

10.2.1957 zemř. MILOSLAV HÝSEK, literární kritik, historik a publicista (nar. 15.1.1885 v Němčicích, 
okr. Blansko) - 55. výročí úmrtí 

10.2.1957 zemř. JOSEF WAGNER, sochař (nar. 2.3.1901) – 55. výročí úmrtí  
10.2.1957 nar. TEREZA BRDEČKOVÁ, prozaička, televizní a divadelní publicistka a scenáristka –  

55. výročí narození 
10.2.1962 zemř. MAX ŠVABINSKÝ, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 17.9.1873 v Kroměříži) - 50. výročí 

úmrtí 
10.2.1992 zemř. ALEX HALEY, americký prozaik (nar. 11.8.1921) - 20. výročí úmrtí 
11.2.1907 nar. VELEN FANDERLÍK, vůdčí osobnost českého skautingu, působil v Brně (zemř. 

2.2.1985) – 105. výročí narození 
11.2.1907 nar. v Prostějově JOSEF ŠAFAŘÍK, filozof a spisovatel (zemř. 23.4.1992 v Brně) - 105. výročí 

narození  
11.2.1912 nar. v Napajedlích, okr. Zlín, RUDOLF FIRKUŠNÝ, klavírista a skladatel (zemř. 19.7.1994) - 

100. výročí narození 
11.2.1917 nar. GIUSEPPE DE SANTIS, italský filmový režisér (zemř. 17.5.1997) - 95. výročí narození 
11.2.1932 nar. JAROMÍR HNILIČKA, hudební skladatel a trumpetista, působí v Brně – 80. výročí 

narození 
11.2.1937 nar. ANDERS BODELSEN, dánský prozaik - 75. výročí narození 
11.2.1962 zemř. OLDŘICH MENHART, knižní grafik a typograf (nar. 25.6.1897) - 50. výročí úmrtí 
11.2.1982 zemř. RUDOLF FABRY, básník a publicista (nar. 8.2.1915) – 30. výročí úmrtí 
12.2.1777 nar. FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉ, německý prozaik, dramatik a básník (zemř. 

23.1.1843) - 235. výročí narození 



12.2.1897 nar. ve Fryštáku, okr. Zlín, BŘETISLAV BAKALA, dirigent, zakladatel Státní filharmonie 
Brno (zemř. 1.4.1958 v Brně) - 115. výročí narození 

12.2.1902 nar. SVETOSLAV MINKOV, bulharský prozaik a překladatel (zemř. 22.11.1966) - 110. 
výročí narození 

13.2.1942 zemř. OTAKAR BATLIČKA, prozaik, autor dobrodružných příběhů (nar. 12.3.1895) - 70. 
výročí úmrtí 

13.2.1952 zemř. ALFRED EINSTEIN, německý muzikolog (nar. 30.12.1880) - 60. výročí úmrtí 
14.2.1707 nar. CLAUDE-PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON, francouzský romanopisec (zemř. 

12.4.1777) – 305. výročí narození 
14.2.1932 nar. ALEXANDER KLUGE, německý spisovatel a filmový režisér - 80. výročí narození 
14.2.1932 zemř. ČENĚK ZÍBRT, kulturní historik, národopisec a bibliograf (nar. 12.10.1864) - 80. výročí 

úmrtí 
15.2.1852 nar. FELIX TÉVER, vl. jm. Anna Lauermannová-Mikschová, autorka románů, drobných próz 

a dramat (zemř. 16.6.1932) - 160. výročí narození 
15.2.1857 zemř.  MICHAIL GLINKA, ruský skladatel (nar. 1.6.1804) – 155. výročí úmrtí 
15.2.1882 nar. v Brně VÁCLAV MACH, sochař (zemř. 24.3.1958 ve Štěpánovicích, okr. Brno-venkov) – 

130. výročí narození 
15.2.1887 nar. v Kroměříži FRANTIŠEK ŠELEPA, novinář (zemř. 8.3.1945 v Brně) – 125. výročí 

narození 
15.2.1912 nar. ve Sněžném, okr. Žďár nad Sázavou, BOHDAN LACINA, malíř, grafik, sochař  

a ilustrátor (zemř. 6.7.1971 v Brně) - 100. výročí narození 
15.2.1912 nar. GEORGE MIKES, britský humorista maďarského původu (zemř. 30.8.1987) – 100. výročí 

narození 
15.2.1932 nar. JOSEF BRUKNER, básník, autor knih pro děti, fejetonista a výtvarný kritik - 80. výročí 

narození 



16.2.1867 nar. VÁCLAV TILLE, vl. jm. Václav Říha, literární historik, etnograf, komparatista a prozaik 
(zemř. 26.6.1937) - 145. výročí narození 

16.2.1907 zemř. GIOSUÈ CARDUCCI, italský básník a literární kritik, nositel Nobelovy ceny (nar. 
27.7.1835) - 105. výročí úmrtí 

16.2.1907 nar. DOBROSLAV CHROBÁK, slovenský prozaik, esejista a publicista (zemř. 16.5.1951) – 
105. výročí narození 

16.2.1912 nar. EVA OUTRATOVÁ, překladatelka a editorka (zemř. 3.11.1989) - 100. výročí narození 
16.2.1917 zemř. OCTAVE MIRBEAU, francouzský prozaik, dramatik a žurnalista (nar. 16.2.1848) –  

95. výročí úmrtí  
16.2.1932 nar. AHARON APPELFELD, izraelský prozaik - 80. výročí narození  
16.2.1932 nar. STANISLAV RUDOLF, prozaik, autor románů pro dívky - 80. výročí narození 
16.2.1932 nar. LEOŠ SUCHAŘÍPA, herec, divadelní kritik a teoretik, překladatel (zemř. 14.6.2005) –  

80. výročí narození  
16.2.1952 zemř. v Brně IVO VÁŇA PSOTA, tanečník, choreograf, režisér a pedagog (nar. 1.5.1908) –  

60. výročí úmrtí 
16.2.1992 zemř. ANGELA CARTER, anglická prozaička (nar. 7.5.1940) - 20. výročí úmrtí 
17.2.1802 nar. VINCENC MORSTADT, rytec a grafik (zemř. 19.2.1875) - 210. výročí narození 
17.2.1827 zemř. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, švýcarský sociální reformátor a pedagog (nar. 

12.1.1746) - 185. výročí úmrtí 
18.2.1872 nar. JAN PREISLER, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 27.4.1918) - 140. výročí narození 
18.2.1932 nar. MILOŠ FORMAN, filmový režisér - 80. výročí narození 
18.2.1982 zemř. NGAIO MARSH, novozélandská autorka detektivních románů (nar. 23.4.1899) - 30. 

výročí úmrtí 
19.2.1717 nar. DAVID GARRICK, anglický herec a dramatik (zemř. 20.1.1779) – 295. výročí narození 



19.2.1887 zemř. MULTATULI, vl. jm. Eduard Douwes Dekker, nizozemský prozaik (nar. 2.3.1820) - 
125. výročí úmrtí 

19.2.1812 nar. ZYGMUNT KRASIŃSKI, polský básník a dramatik (zemř. 23.2.1859) - 200. výročí 
narození 

19.2.1837 zemř. GEORG BÜCHNER, německý dramatik (nar. 17.10.1813) – 175. výročí úmrtí 
19.2.1912 nar. ADOLF RUDNICKI, polský prozaik, esejista a fejetonista (zemř. 14.9.1990) - 100. výročí 

narození 
19.2.1917 nar. CARSON MAC CULLERS, americká prozaička (zemř. 29.9.1967) - 95. výročí narození 
19.2.1927 zemř. GEORG BRANDES, vl. jm. Morris Cohen, dánský literární historik a estetik (nar. 

4.2.1842) – 85. výročí úmrtí  
19.2.1952 zemř. KNUT HAMSUN, vl. jm. Knud Pedersen, norský prozaik, dramatik a básník, nositel 

Nobelovy ceny (nar. 4.8.1859) - 60. výročí úmrtí 
19.2.1987 zemř. VLADIMÍR KOVÁ ŘÍK, grafik a ilustrátor (nar. 11.2.1921) - 25. výročí úmrtí 
19.2.1987 zemř. MILADA MAREŠOVÁ, malířka a ilustrátorka (nar. 16.11.1901) – 25. výročí úmrtí 
19.2.1997 zemř. LEO CALVIN ROSTEN, americký humorista (nar. 11.4.1908) – 15. výročí úmrtí 
20.2.1912 nar. PIERRE BOULLE, francouzský prozaik (zemř. 31.1.1994) - 100. výročí narození 
20.2.1932 zemř. ENRIQUE STANKO VRÁZ, cestovatel a autor cestopisů (nar. 18.4.1860) - 80. výročí 

úmrtí 
20.2.1942 nar. JIŘÍ SOPKO, malíř, grafik a ilustrátor - 70. výročí narození 
20.2.1977 zemř. JARMILA GLAZAROVÁ, spisovatelka (nar. 7.9.1901) - 35. výročí úmrtí 
21.2.1962 nar. CHUCK PALAHNIUK, vl. jm. Charles Michael P., americký prozaik – 50. výročí 

narození 
21.2.1677 zemř. BENEDICTUS DE SPINOZA, nizozemský filozof (nar. 24.11.1632) - 330. výročí úmrtí 
21.2.1902 zemř. EMIL HOLUB, přírodovědec, cestovatel a autor cestopisů (nar. 7.10.1847) - 110. výročí 

úmrtí 



21.2.1907 nar. WYSTAN HUGH AUDEN, anglický básník, dramatik, libretista a literární kritik (zemř. 
29.9.1973) - 105. výročí narození 

21.2.1947 nar. v Brně FRANTIŠEK KOCOUREK, herec a bavič (zemř. v Brně 7.7.1991) - 65. výročí 
narození 

22.2.1892 nar. EDNA ST. VINCENT MILLAY, americká básnířka (zemř. 19.10.1950) - 120. výročí 
narození 

22.2.1902 nar. ROBERT DAVID FITZGERALD, australský básník a literární kritik (zemř. 24.5.1987) - 
110. výročí narození 

22.2.1907 nar. BOHUMIL ŘÍHA, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 15.2.1987) - 105. výročí narození 
22.2.1937 zemř. RENÁTA TYRŠOVÁ, výtvarná kritička, etnografka (nar. 31.7.1854) – 75. výročí úmrtí 
22.2.1942 zemř. STEFAN ZWEIG, rakouský prozaik a esejista (nar. 28.11.1881) - 70. výročí úmrtí 
22.2.1987 zemř. ANDY WARHOL, vl. jm. Andrew Warhola, americký výtvarník, grafik, fotograf, filmař 

a hudebník (nar. 6.8.1928) - 25. výročí úmrtí 
23.2.1632 zemř. GIAMBATTISTA BASILE, italský básník a prozaik (nar. kolem 1575) - 380. výročí 

úmrtí 
23.2.1792 zemř. sir JOSHUA REYNOLDS, anglický malíř a umělecký teoretik (nar. 16.7.1723) –  

220. výročí úmrtí 
23.2.1882 nar. LADISLAV VYCPÁLEK, skladatel, kritik a kulturní organizátor (zemř. 9.1.1969) –  

130. výročí narození 
23.2.1912 zemř. OTÝLIE SKLENÁŘOVÁ-MALÁ, divadelní herečka (nar. 12.12.1844) - 100. výročí 

úmrtí 
23.2.1912 nar. JOSEF STRNADEL, spisovatel a folklorista (zemř. 4.3.1986) - 100. výročí narození 
23.2.1932 nar. ANTON HYKISCH, slovenský prozaik a autor knih pro děti - 80. výročí narození 
23.2.1947 zemř. VÁCLAV ŠTECH, dramatik, prozaik, publicista, 1918-1925 ředitel brněnského 

Národního divadla (nar. 29.4.1859) – 65. výročí úmrtí 



24.2.1842 nar. ARRIGO BOITO, italský hudební skladatel, libretista, prozaik, dramatik a divadelní kritik 
(zemř. 10.6.1918) - 170. výročí narození 

24.2.1852 nar. GEORGE MOORE, irský prozaik, esejista, výtvarný kritik, básník a dramatik píšící 
anglicky (zemř. 21.1.1933) - 160. výročí narození 

24.2.1912 nar. JIŘÍ TRNKA, malíř, ilustrátor, tvůrce loutkových filmů (zemř. 30.12.1969) - 100. výročí 
narození 

25.2.1547 zemř. VITTORIA COLONNA, italská básnířka (nar. 1490) – 465. výročí úmrtí 
25.2.1682 zemř. ALESSANDRO STRADELLA, italský skladatel, pěvec a houslista (pokřtěn 4.10.1644) 

– 330. výročí úmrtí  
25.2.1707 nar. CARLO GOLDONI, italský dramatik a divadelní reformátor (zemř. 6.2.1793) - 

305. výročí narození 
25.2.1732 zemř. CHRISTOPHER WREN, anglický architekt (nar. 20.10.1632) - 280. výročí úmrtí 
25.2.1842 nar. KARL MAY, německý spisovatel, autor dobrodružných románů (zemř. 30.3.1912) –  

170. výročí narození 
25.2.1852 zemř. THOMAS MOORE, irský básník (nar. 28.5.1779) - 160. výročí úmrtí 
25.2.1877 nar. KAREL TOMAN, vl. jm. Antonín Bernášek, básník (zemř. 12.6.1946) - 135. výročí 

narození 
25.2.1902 nar. REBECCA WEST, vl. jm. Cecily Isabel Fairfield, anglická prozaička a publicistka (zemř. 

15.3.1983) - 110. výročí narození 
25.2.1917 nar. ANTHONY BURGESS, vl. jm. John Anthony Wilson, anglický prozaik, literární kritik, 

překladatel a hudební skladatel (zemř. 25.11.1993) - 95. výročí narození 
25.2.1997 zemř. ANDREJ SIŇAVSKIJ, ruský spisovatel, publicista a disident (nar. 8.10.1925) – 15. 

výročí úmrtí                                                                                                                                                                                                      
26.2.1802 nar. VICTOR MARIE HUGO, francouzský básník, prozaik, dramatik a esejista (zemř. 

22.5.1885) - 210. výročí narození 



26.2.1902 nar. PAUL VERCORS, vl. jm. Jean Bruller, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 10.6.1991) 
- 110. výročí narození 

27.2.1807 nar. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW, americký básník, prozaik a překladatel (zemř. 
24.3.1882) - 205. výročí narození 

27.2.1812 nar. SAMO CHALUPKA, slovenský básník (zemř. 19.5.1883) - 200. výročí narození 
27.2.1887 zemř. ALEXANDR BORODIN, ruský skladatel (nar. 12.11.1833) – 125. výročí úmrtí 
27.2.1902 nar. ĽUDOVÍT FULLA, slovenský malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 21.4.1980) - 110. výročí 

narození 
27.2.1902 nar. JOHN ERNST STEINBECK, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemř. 

20.12.1968) - 110. výročí narození 
27.2.1912 nar. v Brně NATAŠA GOLLOVÁ, vl. jm. Hodačová, herečka (zemř. 29.10.1988) - 100. výročí 

narození 
27.2.1912 nar. LAWRENCE DURRELL, anglický romanopisec, básník a diplomat (zemř. 7.11.1990) - 

100. výročí narození 
27.2.1912 nar. v Brně OLDŘICH VYKYPĚL, herec, působil v Brně (zemř. 21.2.1983 v Brně) - 100. 

výročí narození 
27.2.1947 nar. GIDON KREMER, německý houslista lotyšského původu – 65. výročí narození 
28.2.1842 nar. CAMILLE FLAMMARION, francouzský astronom a spisovatel, zakladatel Francouzské 

astronomické společnosti (zemř. 3.6.1925) - 170. výročí narození 
28.2.1907 nar. EMILIAN STANEV, vl. jm. Nikola Stojanov, bulharský prozaik (zemř. 15.3.1979) –  

105. výročí narození 
28.2.1922 nar. MAURO BOLOGNINI, italský filmový režisér (zemř. 14.5.2001)- 90. výročí narození 
29.2.1792 nar. GIOACCHINO ROSSINI, italský skladatel (zemř. 13.11.1868) - 220. výročí narození 

 



BŘEZEN 
1.3.1852 nar. GILES LYTTON STRACHEY, anglický spisovatel (zemř. 21.1.1932) - 160. výročí 

narození 
1.3.1892 nar. RJÚNOSUKE AKUTAGAWA, japonský novelista a esejista (zemř. 24.7.1927) - 120. 

výročí narození 
1.3.1897 nar. LLORENC VILLALONGA, katalánský prozaik a dramatik (zemř. 28.1.1980) – 115. 

výročí narození 
1.3.1917 nar. ROBERT LOWELL, americký básník (zemř. 12.9.1977) - 95. výročí narození 
1.3.1932 zemř. DINO CAMPANA, italský básník (nar. 20.8.1885) - 80. výročí úmrtí 
2.3.1282 zemř. sv. ANEŽKA ČESKÁ (nar. 20.1.1211) - 730. výročí úmrtí 
2.3.1797 zemř. HORACE WALPOLE, anglický prozaik, tvůrce anglického „gotického románu“ (nar. 

24.9.1717) - 215. výročí úmrtí 
2.3.1842 zemř. v Jihlavě FRANTIŠEK PREISS, malíř (nar. 29.3.1797 v Jihlavě) - 170. výročí úmrtí 
2.3.1912 zemř. v Divákách, okr. Břeclav, VILÉM MRŠTÍK, prozaik, dramatik, publicista (nar. 

14.5.1863 v Jimramově, okr. Žďár nad Sázavou) - 100. výročí úmrtí  
2.3.1942 nar. JOHN WINSLOW IRVING, americký prozaik - 70. výročí narození 
3.3.1872 nar. JAROSLAV PANUŠKA, malíř, kreslíř, ilustrátor (zemř.  1.8.1958) – 140. výročí narození 
3.3.1927 zemř. MICHAIL PETROVIČ ARCYBAŠEV, ruský prozaik a dramatik (nar. 5.11.1878) –  

85. výročí úmrtí 
3.3.1932 zemř. EUGÈNE D´ALBERT, francouzský hudební skladatel a pianista (nar. 10.4.1864) –  

80. výročí úmrtí 
3.3.1982 zemř. GEORGES PEREC, francouzský prozaik (nar. 7.3.1936) – 30. výročí úmrtí 
4.3.1832 zemř. JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION, francouzský egyptolog (nar. 23.12.1790) –  

180. výročí úmrtí 



4.3.1852 zemř. NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL, ruský satirik - prozaik a dramatik (nar. 1.4.1809) - 
160. výročí úmrtí 

4.3.1932 nar. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, polský básník, prozaik a publicista (zemř. 23.1.2007) - 80. 
výročí narození 

4.3.1962 zemř. ZDENĚK CHALABALA, dirigent, působil v Brně (nar. 18.4.1899 v Uherském Hradišti) 
– 50. výročí úmrtí  

4.3.1967 zemř. AZORÍN, vl. jm. José Martínez RUIZ, španělský esejista, romanopisec, kritik a dramatik 
(nar. 11.6.1873) - 45. výročí úmrtí 

5.3.1917 nar. v Brně DALIBOR KUSÁK, fotograf - 95. výročí narození 
5.3.1922 nar. PIER PAOLO PASOLINI, italský novinář, spisovatel a filmový režisér (zavražděn 

2.11.1975) – 90. výročí narození  
5.3.1957 zemř. VIKTOR STRETTI, malíř a grafik (nar. 7.4.1878) – 55. výročí úmrtí 
5.3.1962 zemř. OTAKAR JEREMIÁŠ, hudební skladatel a dirigent (nar. 17.10.1892) – 50. výročí úmrtí 
6.3.1872 nar. JOHAN BOJER, norský prozaik a dramatik (zemř. 3.7.1959) - 140. výročí narození 
6.3.1907 nar. NINA BONHARDOVÁ, vl. jm. Anna Urbánková, prozaička (zemř. 30.6.1981) - 105. 

výročí narození 
6.3.1912 nar. BOŘIVOJ ZEMAN, filmový scenárista a režisér (zemř. 23.12.1991) - 100. výročí narození 
6.3.1967 zemř. ZOLTÁN KODÁLY, maďarský skladatel (nar. 16.12.1882) – 45. výročí úmrtí 
7.3.1872 nar. PIET MONDRIAN, holandský malíř a umělecký teoretik (zemř. 1.2.1944) - 140. výročí 

narození 
7.3.1952 nar. WILLIAM BOYD, anglický romanopisec a povídkář - 60. výročí narození 
7.3.1972 zemř. JAN WEISS, prozaik (nar. 10.5.1892) - 40. výročí úmrtí 
8.3.1902 nar. JAROSLAV RAIMUND VÁVRA, prozaik, autor cestopisů (zemř. 5.5.1990) - 110. výročí 

narození 



8.3.1927 nar. v Brně JOSEF BERG, skladatel, hudební teoretik, básník, prozaik, dramatik a publicista 
(zemř. 26.2.1971 v Brně) - 85. výročí narození 

8.3.1927 nar. v Brně JAROMÍR PODEŠVA, hudební skladatel – 80. výročí narození 
9.3.1697 nar. FRIEDERIKE CAROLINE NEUBER, německá herečka (30.11.1760) – 315. výročí 

narození 
9.3.1737 nar. JOSEF MYSLIVEČEK, skladatel (zemř. 4.2.1781) - 275. výročí narození 
9.3.1892 nar. DAVID GARNETT, anglický romanopisec (zemř. 17.2.1981) - 120. výročí narození 
9.3.1907 nar. MIRCEA ELIADE, francouzský prozaik, historik náboženství, esejista a filozof 

rumunského původu (zemř. 23.4.1986) - 105. výročí narození 
10.3.1832 zemř. MUZIO CLEMENTI, italský hudební skladatel a pianista (nar. 24.1.1752) - 180. výročí 

úmrtí 
10.3.1872 zemř. GIUSEPPE MAZZINI, italský politik a spisovatel (nar. 22.6.1805) – 140. výročí úmrtí 
10.3.1872 zemř. RUDOLF HIRSCH, skladatel, hudební kritik, působil v Brně (nar. 1.2.1816  

v Napajedlích, okr. Zlín) - 140. výročí úmrtí 
10.3.1892 nar. ARTHUR HONEGGER, švýcarský skladatel (zemř. 27.11.1955) - 120. výročí narození 
10.3.1922 nar. ve Strážku-Meziboří, okr. Žďár nad Sázavou, VÍTĚZSLAV VOLAVÝ, etnograf  

a hudebník (zemř. 11.4.1983 v Hodoníně) - 90. výročí narození 
10.3.1932 nar. v Brně EDUARD CUPÁK, herec (zemř. 23.6.1996) - 80. výročí narození 
10.3.1982 zemř. MILO URBAN, slovenský prozaik (nar. 24.8.1904) – 30. výročí úmrtí 
11.3.1857 nar. ADOLF LIEBSCHER, malíř, ilustrátor (zemř. 11.6.1919) – 155. výročí narození 
12.3.1892 zemř. v Brně MATĚJ MIKŠÍČEK, novinář a folklorista (nar. 3.2.1815) – 120. výročí úmrtí 
12.3.1922 nar. JACK KEROUAC, vl. jm. Jean-Louis Lebris de Kerouac, americký prozaik a básník 

(zemř. 21.10.1969) - 90. výročí narození 
13.3.1842 zemř. LUIGI CHERUBINI, italský skladatel (nar. 14.9.1760) - 170. výročí úmrtí 
13.3.1922 nar. v Brně RADISLAV HOŠEK, filolog a historik - 90. výročí narození 



13.3.1942 zemř. JOSEF TVRDÝ, filozof, působil v Brně (nar. 9.9.1877) - 70. výročí úmrtí 
13.3.1977 zemř. JAN PATOČKA, filozof, estetik, překladatel a historik (nar. 1.6.1907) - 35. výročí úmrtí 
13.3.1997 zemř. KAREL PECKA, prozaik (nar. 6.12.1928) - 15. výročí úmrtí 
14.3.1922 nar. v Brně DUŠAN JEŘÁBEK, literární historik a editor (zemř. 18.6.2004) - 90. výročí 

narození 
14.3.1932 nar. ZDENĚK SIROVÝ, filmový režisér (zemř. 24.5.1995) - 80. výročí narození 
14.3.1987 zemř. EMANUEL POCHE, historik umění (nar. 8.10.1903) - 25. výročí úmrtí 
15.3.1912 nar. BOHUSLAV BROUK, publicista, esejista, mecenáš umění (zemř. 20.1.1978) – 100. 

výročí narození 
15.3.1937 zemř. HOWARD PHILIPS LOVECRAFT, americký prozaik, autor hrůzostrašných povídek  

(nar. 20.8.1890) - 75. výročí úmrtí 
15.3.1937 nar. VALENTIN GRIGORJEVIČ RASPUTIN, ruský prozaik - 75. výročí narození 
15.3.1942 nar. MILOSLAV MOUCHA, malíř a grafik – 70. výročí narození  
15.3.1962 nar. NIKOLAJ SAVICKÝ, historik umění a sociolog – 50. výročí narození 
15.3.1982 zemř. VLADIMÍR ŠMERAL, herec, studoval a krátce působil v Brně (nar. 16.10.1903 

v Drásově, okr. Brno-venkov) – 30. výročí úmrtí 
16.3.1837 nar. ve Zlíně-Mladcové FRANTIŠEK BARTOŠ, sběratel a vydavatel lidové slovesnosti, 

působil v Brně (zemř. 11.6.1906 v Mladcové) - 175. výročí narození 
16.3.1882 nar. LEONTÝNA MAŠÍNOVÁ, spisovatelka (zemř. 12.2.1975) - 130. výročí narození 
16.3.1927 nar. JOSEF JEDLIČKA, prozaik, kulturní historik a esejista (zemř. 5.12.1990) - 85. výročí 

narození 
16.3.1927 nar. MILOŠ KIRSCHNER, loutkoherec, režisér, autor loutkových her (zemř. 2.7.1996) –  

85. výročí narození 
17.3.1862 zemř. JACQUES-FROMENTAL HALÉVY, francouzský hudební skladatel (nar. 27.5.1799) - 

150. výročí úmrtí 



17.3.1882 zemř. FRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL, filozof, publicista, národní buditel, působil v Brně  
(nar. 7.4.1808) - 130. výročí úmrtí  

17.3.1912 nar. ANNA SEDLMAYEROVÁ, prozaička (zemř. 13.5.1995) - 100. výročí narození 
17.3.1917 zemř. FRANZ BRENTANO, rakouský filozof (nar. 16.1.1838) - 95. výročí úmrtí 
17.3.1917 nar. CARLO CASSOLA, italský prozaik (zemř. 29.1.1987) - 95. výročí narození 
17.3.1942 zemř. JOSEF SVATOPLUK MACHAR, básník, prozaik, novinář a politik (nar. 29.2.1864) - 

70. výročí úmrtí 
17.3.1967 zemř. JIŘÍ VALJA, vl. jm. Josef Bubeník, překladatel a spisovatel (nar. 22.7.1914) - 45. výročí 

úmrtí 
17.3.2002 zemř. LUISE RINSER, německá prozaička (nar. 30.4.1911) – 10. výročí úmrtí 
18.3.1842 nar. STÉPHANE MALLARMÉ, francouzský básník a esejista (zemř. 9.9.1898) - 170. výročí 

narození 
18.3.1932 nar. JOHN UPDIKE, americký prozaik a básník - 80. výročí narození 
19.3.1817 nar. JOZEF MILOSLAV HURBAN, slovenský spisovatel a politik, spoluzakladatel Matice 

slovenské (zemř. 21.2.1888) - 195. výročí narození 
19.3.1872 nar. SERGEJ PAVLOVIČ ĎAGILEV, ruský baletní podnikatel (zemř. 19.8.1929) - 140. 

výročí narození 
19.3.1922 nar. JIŘÍ PISTORIUS, literární teoretik a historik – 90. výročí narození 
19.3.1972 zemř. JOSEF GRUS, malíř a architekt (nar. 19.10.1893) - 40. výročí úmrtí 
20.3.1872 nar. KARIN MICHAELIS, dánská prozaička, autorka knih pro děti (zemř. 11.1.1950) - 140. 

výročí narození 
21.3.1807 nar. ALOIS VOJTĚCH ŠEMBERA, filozof, historik, publicista, působil v Brně (23.3.1882) - 

205. výročí narození 
21.3.1832 nar. JULIUS EDUARD MAŘÁK, malíř (zemř. 8.10.1899) – 180. výročí narození 
21.3.1902 nar. KAREL VACEK, hudební skladatel (zemř. 18.8.1982) - 110. výročí narození 



21.3.1942 zemř. JINDŘICH ŠTYRSKÝ, malíř, grafik, ilustrátor a výtvarný teoretik (nar. 11.8.1899) –  
70. výročí úmrtí 

21.3.1947 nar. JIŘÍ KYLIÁN, tanečník a choreograf - 65. výročí narození 
22.3.1687 zemř. JEAN-BAPTISTE LULLY, francouzský skladatel (nar. 28.11.1632) – 325. výročí úmrtí 
22.3.1832 zemř. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, německý básník, prozaik, dramatik  

a přírodovědec (nar. 28.8.1749) - 180. výročí úmrtí 
22.3.1892 nar. KAREL POLÁČEK, prozaik a novinář (zahynul v koncentr. táboře 1944 nebo 1945) - 

120. výročí narození 
22.3.1942 zahynul v Osvětimi JAROSLAV KRÁL, malíř, grafik, karikaturista, působil v Brně (nar. 

5.12.1883) - 70. výročí úmrtí 
22.3.1947 nar. JIŘÍ RULF, básník a kulturní publicista (zemř. 11.4.2007) - 65. výročí narození 
23.3.1812 zemř. v Brně ONDŘEJ SCHWEIGL, sochař (pokřtěn 30.11.1735 v Brně) – 200. výročí úmrtí 
23.3.1842 zemř. STENDHAL, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzský prozaik a publicista (nar. 

23.1.1783) – 170. výročí úmrtí 
23.3.1862 nar. GABRIELA PREISSOVÁ, prozaička a dramatička (zemř. 27.3.1946) - 150. výročí 

narození 
23.3.1887 nar. JOSEF ČAPEK, malíř, grafik a spisovatel (zahynul v koncentračním táboře asi 10.4.1945) 

– 125. výročí narození 
23.3.1887 nar. JUAN GRIS, vl. jm. José Victoriano Gonzáles, španělský malíř (zemř. 11.5.1927) –  

125. výročí narození 
23.3.1927 nar. PAVEL HEJCMAN, prozaik, dramatik a scenárista - 85. výročí narození 
23.3.1952 nar. v Brně JARMILA DĚDKOVÁ, autorka próz pro mládež - 60. výročí narození 
23.3.1992 zemř. FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK, rakouský ekonom a sociální filozof (nar. 

8.5.1899) – 20. výročí úmrtí 



24.3.1822 nar. HENRI MURGER, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 28.1.1861) - 190. výročí 
narození 

24.3.1882 zemř. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW, americký básník, překladatel, prozaik  
(nar. 27.2.1807) - 130. výročí úmrtí 

24.3.1927 nar. MARTIN WALSER, německý prozaik - 85. výročí narození 
24.3.1932 nar. v Brně JIŘÍ MORAVA, básník, prozaik a publicista - 80. výročí narození 
24.3.1937 nar. v Brně MIROSLAV ČÁSTEK, herec a divadelní režisér - 75. výročí narození 
25.3.1677 zemř. VÁCLAV HOLLAR, grafik a rytec (nar. 13.7.1607) - 335. výročí úmrtí 
25.3.1842 nar. ANTONIO FOGAZZARO, italský prozaik, básník a dramatik (zemř. 7.3.1911) - 170. 

výročí narození 
25.3.1912 nar. JEAN VILAR, francouzský divadelní herec a režisér (zemř. 28.5.1971) - 100. výročí 

narození 
25.3.1942 nar. JAN SÁGL, fotograf – 70. výročí narození 
26.3.1827 zemř. LUDWIG VAN BEETHOVEN, německý hudební skladatel (nar. 17.12.1770) - 185. 

výročí úmrtí 
26.3.1892 zemř. WALT WHITMAN, americký básník a novinář (nar. 31.5.1819) - 120. výročí úmrtí 
26.3.1912 nar. MIROSLAV MÍČKO, výtvarný kritik, teoretik a historik moderního umění (zemř. 

1.3.1970) – 100. výročí narození 
26.3.1942 nar. ERICA JONG, americká prozaička - 70. výročí narození 
26.3.1942 nar. DANIELA MRÁZKOVÁ, teoretička fotografie a publicistka - 70. výročí narození 
26.3.1977 zemř. IVAN STODOLA, slovenský dramatik (nar. 10.3.1888) – 35. výročí úmrtí 
27.3.1757 zemř. JAN VÁCLAV ANTONÍN STAMIC, hudební skladatel (nar. 19.6.1717) - 255. výročí 

úmrtí 
27.3.1797 nar. ALFRED VICTOR DE VIGNY, francouzský básník, prozaik a dramatik (zemř. 

17.9.1863) – 215. výročí narození 



27.3.1922 nar. v Brně VLADIMÍR PAULIŠTA, spisovatel - 90. výročí narození 
27.3.1927 nar. JIŘÍ HORČIČKA, rozhlasový režisér (zemř. 27.3.2007) - 85. výročí narození 
27.3.1927 nar. MSTISLAV ROSTROPOVIČ, ruský violoncellista a dirigent - 85. výročí narození 
28.3.1592 nar. v Uherském Brodě, okr. Uherské Hradiště, JAN AMOS KOMENSKÝ, pedagog, filozof, 

spisovatel, teolog (zemř. 15.11.1670) - 420. výročí narození 
28.3.1897 nar. BŘETISLAV BENDA, sochař (zemř. 19.8.1983) - 115. výročí narození 
28.3.1902 nar. JAROMÍR VEJVODA, skladatel a kapelník (zemř. 13.11.1988) - 110. výročí narození 
28.3.1927 nar. MARIANNE FREDRIKSSON, švédská prozaička (zemř. 11.2.2007) - 85. výročí narození 
29.3.1797 nar. v Jihlavě FRANTIŠEK PREISS, malíř (zemř. 2.3.1842 v Jihlavě) - 215. výročí narození 
29.3.1832 nar. JULIUS MAŘÁK, malíř a grafik (zemř. 8.10.1899) - 180. výročí narození 
29.3.1902 nar. MARCEL AYMÉ, francouzský spisovatel a dramatik (zemř. 15.10.1967) - 110. výročí 

narození 
29.3.1902 nar. MARTIN FRIČ, filmový režisér a scenárista (zemř. 26.8.1968) - 110. výročí narození 
29.3.1917 nar. VÁCLAV PLÁTEK, sklářský výtvarník, ilustrátor (zemř. 25.11.1994) – 95. výročí 

narození 
29.3.1927 nar. VLADIMÍR KALINA, novinář, scenárista a dramaturg (zemř. 5.10.1995) - 85. výročí 

narození 
29.3.1937 zemř. KAROL SZYMANOWSKI, polský skladatel (nar. 3.10.1882) – 75. výročí úmrtí 
29.3.1977 zemř. VLADIMÍR FUKA, malíř, kreslíř, ilustrátor (nar. 5.2.1926) – 35. výročí úmrtí 
29.3.1982 zemř. CARL ORFF, německý skladatel (nar. 10.7.1895) - 30. výročí úmrtí 
30.3.1857 nar. GABRIELA ZAPOLSKA, vl. jm. Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska, polská 

dramatička, prozaička, fejetonistka a divadelní kritička (zemř. 21.12.1921) – 155. výročí 
narození 

30.3.1892 nar. ERWIN PANOFSKY, americký historik umění (zemř. 14.3.1968) – 120. výročí narození 
30.3.1912 zemř. KARL MAY, německý spisovatel, autor dobrodružných románů (nar. 25.2.1842) –  



100. výročí úmrtí 
30.3.1942 nar. JOSEF KROUTVOR, historik umění a esejista - 70. výročí narození 
31.3.1732 nar. JOSEPH HAYDN, rakouský skladatel (zemř. 31.5.1809) - 280. výročí narození 
13.3.1837 zemř. JOHN CONSTABLE, anglický malíř (nar. 11.6.1776) – 175. výročí úmrtí 
31.3.1882 nar. KORNĚJ IVANOVIČ ČUKOVSKIJ, vl. jm. Nikolaj Vasiljevič Kornějčukov, ruský 

básník a literární vědec (zemř. 28.10.1969) - 130. výročí narození 
31.3.1962 nar. MICHAL VIEWEGH, prozaik - 50. výročí narození 
 

DUBEN 
1.4.1697 nar. ANTOINE-FRANÇOIS PRÉVOST D´EXILES, francouzský prozaik a překladatel  

(zemř. 23.11.1763) - 315. výročí narození  
1.4.1907 nar. GEJZA DUSÍK, slovenský hudební skladatel (zemř. 6.5.1988) - 105. výročí narození 
1.4.1962 zemř. MICHEL DE GHELDERODE, belgický prozaik, dramatik, esejista píšící francouzsky  

(nar. 3.4.1898) - 50. výročí úmrtí 
2.4.1827 nar. WILLIAM HOLMAN HUNT, anglický malíř (zemř. 7.9.1910) - 185. výročí narození 
2.4.1897 nar. MARIE WALTROVÁ, herečka (zemř. 20.7.1978 v Brně) - 115. výročí narození 
2.4.1932 nar. KAREL NEPRAŠ, sochař (zemř. 5.4.2002) - 80. výročí narození 
2.4.1952 zemř. FERENC MOLNÁR, maďarský prozaik a dramatik, autor knih pro děti (nar. 12.1.1878) 

- 60. výročí úmrtí 
3.4.1682 zemř. BARTOLOMÉ ESTÉBAN MURILLO, španělský malíř (nar. 1.1.1618) - 330. výročí 

úmrtí 
3.4.1882 nar. v Komárovicích, okr. Třebíč, VINCENC LESNÝ, orientalista-indolog a spisovatel  

(zemř. 9.4.1953) - 130. výročí narození 
3.4.1897 zemř. JOHANNES BRAHMS, německý hudební skladatel (nar. 7.5.1833) - 115. výročí úmrtí 



3.4.1922 nar. CARLO LIZZANI, italský filmový režisér - 90. výročí narození 
3.4.1922 nar. JAN MILÍČ LOCHMAN, teolog a spisovatel (zemř. 21.1.2004) - 90. výročí narození 
3.4.1932 nar. MICHAIL FILIPOVIČ ŠATROV, ruský dramatik - 80. výročí narození 
3.4.1962 zemř. JOSEF KOPTA, básník, dramatik a novinář (nar. 16.6.1894) - 50. výročí úmrtí 
4.4.1832 nar. JOSEF ZÍTEK, architekt (zemř. 2.8.1909) - 180. výročí narození 
4.4.1882 nar. v Chropyni, okr. Kroměříž, EMIL FILLA, malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik  

(zemř. 7.10.1953) - 130. výročí narození 
4.4.1892 nar. EDITH SÖDERGRAN, finsko-švédská básnířka (zemř. 24.6.1923) - 120. výročí narození 
4.4.1902 zemř. FRANTIŠEK SCHMORANZ st., architekt a restaurátor (nar. 28.12.1814) - 110. výročí 

úmrtí 
4.4.1932 nar. ANDREJ TARKOVSKIJ, ruský filmový režisér (zemř. 29.12.1986) - 80. výročí narození 
4.4.1937 zemř. FRANTIŠEK XAVER ŠALDA, spisovatel a literární kritik (nar. 22.12.1867) - 75. 

výročí úmrtí 
4.4.1957 nar. AKI KAURISMÄKI, finský filmový režisér – 55. výročí narození 
5.4.1692 nar. ADRIENNE LECOUVREUR, francouzská herečka (zemř. 20.3.1730) – 320. výročí 

narození 
5.4.1732 nar. JEAN-HONORÉ FRAGONARD, francouzský malíř (zemř. 22.8.1806) - 280. výročí 

narození 
5.4.1897 zemř. JINDŘICH WANKEL, archeolog, paleontolog, etnograf (nar. 15.7.1821) – 115. výročí 

úmrtí 
5.4.1912 nar. ISTVÁN ÖRKÉNY, maďarský prozaik a dramatik (zemř. 24.6.1979) – 100. výročí 

narození 
5.4.1927 nar. PETR KOPTA, překladatel, básník, dramatik (zemř. 4.7.1983) - 85. výročí narození 
5.4.1997 zemř. ALLEN GINSBERG, americký básník (nar. 3.6.1926) - 15. výročí úmrtí 
5.4.1997 zemř. FRANTIŠEK KOŽÍK, prozaik, autor rozhlasových her, scenárista, do r. 1940 působil  



v Brně (nar. 16.5.1909 v Uherském Brodě) - 15. výročí úmrtí 
6.4.1812 nar. ALEXANDR IVANOVIČ GERCEN, ruský filozof, spisovatel a publicista (zemř. 

21.1.1870) – 200. výročí narození 
6.4.1902 zemř. GLEB IVANOVIČ USPENSKIJ, ruský prozaik a publicista (nar. 25.10.1843) - 110. 

výročí úmrtí 
6.4.1912 zemř. GIOVANNI PASCOLI, italský básník, prozaik, literární historik (nar. 31.12.1855) –  

100. výročí úmrtí 
6.4.1917 zemř. v Brně FRANTIŠEK VYMAZAL, filolog, autor učebnic a konverzačních příruček (nar. 

6.11.1841 v Topolanech, okr. Vyškov) – 95. výročí úmrtí 
6.4.1917 nar. LEONORA CARRINGTON, mexická malířka a prozaička britského původu (zemř. 

25.5.2011) – 95. výročí narození 
6.4.1947 zemř. v Brně VÁCLAV KAPRÁL, klavírista, skladatel, hudební kritik a pedagog (nar. 

26.3.1889) – 65. výročí úmrtí 
6.4.1962 nar. PETR BÍLEK, literární kritik, filolog a překladatel – 50. výročí narození 
6.4.1992 zemř. ISAAC ASIMOV, americký prozaik, autor sci-fi (nar. mezi 4.10.1919 a 2.1.1920) – 20. 

výročí úmrtí 
7.4.1847 nar. JENS PETER JACOBSEN, dánský básník a prozaik (zemř. 30.4.1885) - 165. výročí 

narození 
7.4.1932 nar. ANTONÍN LÍMAN, literární vědec a překladatel - japanolog – 80. výročí narození 
7.4.1962 zemř. JAROSLAV DURYCH, prozaik, básník, dramatik, publicista a překladatel (nar. 

2.12.1886) – 50. výročí úmrtí 
8.4.1692 nar. GIUSEPPE TARTINI, italský houslista a skladatel (zemř. 26.2.1770) - 320. výročí 

narození 
8.4.1907 zemř. HANA KVAPILOVÁ, herečka (nar. 29.11.1860) - 105. výročí úmrtí 
8.4.1922 nar. JOSEF MACEK, historik (zemř. 10.12.1991) - 90. výročí narození 



8.4.1932 nar. VÁCLAV KABÁT, ilustrátor a grafik - 80. výročí narození 
8.4.1977 zemř. OLDŘICH SYROVÁTKA, autor literatury pro mládež, překladatel, redaktor, působil  

v Brně (nar. 21.2.1911) - 35. výročí úmrtí 
9.4.1802 nar. ELIAS LÖNROTT, finský folklorista a spisovatel, autor Kalevaly (zemř. 19.3.1884) –  

210. výročí narození 
9.4.1882 zemř. DANTE GABRIEL ROSETTI, anglický básník a malíř (nar. 12.5.1828) - 130. výročí 

úmrtí 
9.4.1907 nar. v Hrubé Vrbce, okr. Hodonín, JOSEF KUBÍK, hudebník-folklorista (zemř. 8.2.1978 

v Hrubé Vrbce) – 105. výročí narození 
9.4.1912 nar. LEV SEMJONOVIČ KOPELEV, ruský spisovatel a publicista (zemř. 18.6.1997) - 100. 

výročí narození 
9.4.1917 nar. JOHANNES BOBROWSKI, německý lyrik, prozaik, esejista a překladatel (zemř. 

2.9.1965) – 95. výročí narození 
9.4.1977 zemř. FRANTIŠEK HAMPL, spisovatel, básník a literární historik (nar. 6.8.1901) - 35. výročí 

úmrtí 
10.4.1847 nar. JOSEPH PULITZER, americký publicista a vydavatel (zemř. 29.10.1911) - 165. výročí 

narození 
10.4.1877 nar. ALFRED KUBIN, rakouský malíř, grafik a spisovatel (zemř. 20.8.1959) - 135. výročí 

narození 
11.4.1887 nar. VOJTĚCH MARTÍNEK, prozaik a literární kritik (zemř. 25.4.1960) - 125. výročí narození 
11.4.1902 nar. FRANTIŠEK ALEXANDER ELSTNER, cestovatel a spisovatel (zemř. 6.9.1974) –  

110. výročí narození 
11.4.1987 zemř. PRIMO LEVI, italský prozaik, básník a esejista (nar. 31.7.1919) - 25. výročí úmrtí 
12.4.1782 zemř. PIETRO METASTASIO, vl. jm. P. Trapassi, italský básník a libretista (nar. 3.1.1698) - 

230. výročí úmrtí 



12.4.1922 zemř. FRANTIŠEK ONDŘÍČEK, houslový virtuos (nar. 29.4.1857) - 90. výročí úmrtí 
12.4.1987 zemř. ERSKINE CALDWELL, americký prozaik (nar. 17.12.1903) - 25. výročí úmrtí 
12.4.1927 nar. JINDŘICH POKORNÝ, překladatel, literární historik a editor - 85. výročí narození 
12.4.1977 zemř. JACQUES PRÉVERT, francouzský básník a prozaik (nar. 4.2.1900) - 35. výročí úmrtí 
13.4.1922 nar. JOHN BRAINE, anglický prozaik (zemř. 28.10.1986) - 90. výročí narození 
13.4.1937 zemř. ILJA ILF, vl. jm. I. Arnoldovič Fajnzilberg, ruský prozaik-satirik (nar. 15.10.1897) –  

75. výročí úmrtí 
14.4.1857 nar. ALUÍSIO AZEVEDO, brazilský romanopisec, povídkář a dramatik (zemř. 21.1.1913) - 

155. výročí narození 
14.4.1897 nar. HORACE MAC COY, americký prozaik a novinář (zemř. 17.12.1955) - 115. výročí 

narození 
14.4.1907 nar. LADISLAV BOHÁČ, herec a režisér (zemř. 4.7.1978) – 105. výročí narození 
14.4.1917 zemř. LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF, polský lékař, tvůrce esperanta (nar. 15.12.1859) - 

95. výročí úmrtí 
14.4.1922 nar. STELLA ZÁZVORKOVÁ, divadelní a filmová herečka (zemř. 17.5.2005) - 90. výročí 

narození 
14.4.1977 zemř. JOZEF FELIX, slovenský literární kritik, překladatel a editor (nar. 27.5.1913) – 35. 

výročí úmrtí 
14.4.1987 zemř. OLGA SPALOVÁ, prozaička, esejistka, divadelní a rozhlasová publicistka (nar. 

16.7.1914) – 25. výročí úmrtí 
15.4.1452 nar. LEONARDO DA VINCI, italský malíř, sochař, architekt a hudebník (zemř. 2.5.1519) - 

560. výročí narození 
15.4.1812 nar. THÉODORE ROUSSEAU, francouzský malíř (zemř. 22.12.1867) - 200. výročí narození 
15.4.1832 nar. WILHELM BUSCH, německý básník, satirik a karikaturista (zemř. 9.1.1908) - 180. 

výročí narození 



15.4.1942 zemř. ROBERT MUSIL, rakouský prozaik, v l. 1891-1902 žil v Brně (nar. 6.11.1880) –  
70. výročí úmrtí 

15.4.1957 nar. JAN PELC, prozaik - 55. výročí narození 
15.4.1992 zemř. ALENA VOSTRÁ, prozaička a dramatička (nar. 17.5.1938) – 20. výročí úmrtí 
16.4.1882 nar. JAROMÍR JOHN, vl. jm. Bohumil Markalous, prozaik, redaktor a výtvarný kritik, působil 

v Brně (zemř. 24.4.1952) - 130. výročí narození 
16.4.1907 zemř. v Brně JOHANN E. TOMOLA, sochař (nar. 26.12.1845) – 105. výročí úmrtí 
16.4.1922 nar. KINGSLEY AMIS, anglický romanopisec a básník (zemř. 22.10.1995) - 90. výročí 

narození 
16.4.1927 nar. BENEDIKT XVI., obč. jm. Joseph Ratzinger, teolog a církevní hodnostář německého 

původu – 85. výročí narození 
16.4.1932 nar. PŘEMYSL BLAŽÍČEK, literární historik a kritik  (zemř. 26.4.2002) - 80. výročí narození 
16.4.1972 zemř. JASUNARI KAWABATA, japonský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 14.6.1899) - 

40. výročí úmrtí 
17.4.1807 nar. JOSEF VOJTĚCH HELLICH, malíř (zemř. 23.1.1880) - 205. výročí narození 
17.4.1897 nar. ANTOON COOLEN, nizozemský prozaik a novinář (zemř. 9.11.1961) -115. výročí 

narození 
17.4.1897 nar. THORNTON WILDER, americký romanopisec a dramatik (zemř. 7.12.1975) - 115. výročí 

narození 
17.4.1917 nar. HERVÉ BAZIN, francouzský prozaik (zemř. 17.2.1996) - 95. výročí narození 
18.4.1857 nar. TERÉZIA VANSOVÁ, slovenská prozaička (zemř. 10.10.1942) – 155. výročí narození 
18.4.1882 nar. LEOPOLD STOKOWSKI, americký dirigent (zemř. 13.9.1977) - 130. výročí narození 
18.4.1937 nar. JAN KAPLICKÝ, architekt (zemř. 14.1.2009) – 75. výročí narození 
19.4.1847 nar. FERDINAND FELLNER ml., rakouský architekt, projektoval několik staveb v Brně 

(zemř. 22.3.1916) – 165. výročí narození 



19.4.1902 nar. VENJAMIN ALEXANDROVIČ KAVERIN, vl. jm. V. A. Zilber, ruský prozaik (zemř. 
2.5.1989) - 110. výročí narození 

19.4.1907 nar. ZDEŇKA BEZDĚKOVÁ, prozaička (zemř. 12.8.1999) - 105. výročí narození 
19.4.1932 nar. JAROSLAV MED, literární kritik a historik - 80. výročí narození 
20.4.1807 nar. ALOYSIUS BERTRAND, vl. jm. Jacques-Louis- Napoléon Bertrand, francouzský básník 

a prozaik (zemř. 29.4.1841) – 205. výročí narození 
20.4.1857 nar. HERMAN BANG, dánský prozaik, novinář a divadelní režisér (zemř. 29.1.1912) –  

155. výročí narození 
20.4.1872 zemř. ANDREJ SLÁDKOVIČ, vl. jm. Andrej Braxatoris, slovenský básník, literární kritik, 

překladatel (nar. 30.3.1820) - 140. výročí úmrtí 
20.4.1922 nar. IGNÁC BIZMAYER, slovenský keramik - 90. výročí narození 
20.4.1937 zemř. JOSEF MAŘATKA, sochař (nar. 21.5.1874) – 80. výročí úmrtí 
20.4.2002 zemř. VLASTIMIL BRODSKÝ, divadelní a filmový herec (nar. 15.12.1920) – 10. výročí 

úmrtí 
21.4.1892 nar. ve Fryštáku, okr. Zlín, JAROSLAV KVAPIL, hudební skladatel, dirigent a klavírista 

(zemř. 18.2.1958 v Brně) - 120. výročí narození 
21.4.1947 nar. JAROSLAV HUTKA, písničkář, fejetonista – 65. výročí narození 
22.4.1707 nar. HENRY FIELDING, anglický romanopisec, dramatik, esejista a žurnalista (zemř. 

8.10.1754) - 305. výročí narození 
22.4.1952 nar. MILOŠ MENDEL, orientalista, islamista – 60. výročí narození 
23.4.1902 nar. HALLDÓR KILJAN LAXNESS, islandský prozaik, dramatik a básník, nositel Nobelovy 

ceny (zemř. 8.2.1998) - 110. výročí narození 
23.4.1922 nar. v Brně JIŘÍ SEQUENS, filmový režisér (zemř. 21.1.2008) - 90. výročí narození 
23.4.1927 nar. JIŘÍ KOVTUN, novinář, básník, prozaik, překladatel a historik - 85. výročí narození 
23.4.1947 nar. JIŘÍ OLIČ, básník, prozaik, literární a výtvarný kritik - 65. výročí narození 



23.4.1957 nar. PATRIK OUŘEDNÍK, prozaik, esejista, překladatel – 55. výročí narození 
23.4.1992 zemř. v Brně JOSEF ŠAFAŘÍK, filozof a esejista (nar. 11.2.1907 v Prostějově) – 20. výročí 

úmrtí 
24.4.1822 nar. JANKO KRÁĽ, slovenský básník (zemř. 23.5.1876) - 190. výročí narození 
24.4.1907 nar. VÁCLAV TROJAN, hudební skladatel (zemř. 5.7.1983) - 105. výročí narození 
24.4.1947 zemř. WILLA SIBERT CATHER, americká prozaička a básnířka (nar. 7.12.1873) –  

65. výročí úmrtí 
24.4.1952 zemř. JAROMÍR JOHN, vl. jm. Bohumil Markalous, prozaik, novinář, výtvarný kritik, působil 

i v Brně (nar. 16.4.1882) - 60. výročí úmrtí 
25.4.1817 zemř. JOSEPH VON SONNENFELS, rakouský osvícenský národohospodář a kulturní činitel 

(nar. 1732 v Mikulově) – 195. výročí úmrtí 
25.4.1927 nar. ALBERT UDERZO, francouzský kreslíř a autor komiksů – 85. výročí narození 
25.4.1932 nar. v Brně MILOŠ REJNUŠ, prozaik a dramatik (zemř. 13.9.1964 v Brně) - 80. výročí 

narození 
25.4.1932 nar. FRANTIŠEK VŠETIČKA, literární vědec a prozaik – 80. výročí narození 
25.4.1942 zahynul PAUL KORNFELD, německy píšící dramatik a prozaik (nar. 11.12.1889) – 70. výročí 

úmrtí 
26.4.1787 nar. LUDWIG UHLAND, německý básník a filolog (zemř. 13.11.1862) - 225. výročí narození 
26.4.1812 nar. FRIEDRICH VON FLOTOW, německý skladatel (zemř. 24.1.1883) - 200. výročí 

narození 
26.4.1872 nar. ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ, vl. jm. Ľ. Ríznerová, slovenská básnířka, prozaička, 

autorka knih pro děti (zemř. 2.3.1951) – 140. výročí narození 
26.4.1907 nar. THEUN DE VRIES, nizozemský prozaik a žurnalista (zemř. 21.1.2005) - 105. výročí 

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



130. výročí úmrtí 
27.4.1957 nar. JAROSLAV RÓNA, malíř, keramik a sklářský výtvarník - 55. výročí narození 
28.4.1902 nar. JOHAN BORGEN, norský prozaik, dramatik a esejista (zemř. 16.10.1979) - 110. výročí 

narození 
28.4.1912 nar. ADOLF WENIG, malíř a jevištní výtvarník (zemř. 11.5.1980) - 100. výročí narození 
28.4.1917 nar. ROBERT ANDERSON, americký dramatik (zemř. 5.6.1986) - 95. výročí narození 
28.4.1922 nar. KLÁRA JARUNKOVÁ, slovenská spisovatelka, autorka knih pro děti (zemř. 11.7.2005) - 

90. výročí narození 
28.4.1932 nar. MAREK KOPELENT, hudební skladatel - 80. výročí narození 
28.4.1987 zemř. EMIL STAIGER, německy píšící švýcarský literární teoretik (nar. 8.2.1908) – 25. výročí 

úmrtí 
29.4.1907 nar. FRED ZINNEMANN, americký filmový režisér rakouského původu (zemř. 14.3.1997) - 

105. výročí narození 
30.4.1937 nar. TONY HARRISON, anglický básník - 75. výročí narození 
 

KVĚTEN 
1.5.1927 nar. v Brně VĚRA SLÁDKOVÁ, prozaička (zemř. 1.4.2006 v Bílovicích, okr. Brno-venkov) - 

85. výročí narození 
2.5.1772 nar. NOVALIS, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg, německý básník a prozaik (zemř. 

25.3.1801) - 240. výročí úmrtí 
2.5.1857 zemř. ALFRED DE MUSSET, francouzský básník, dramatik a prozaik (nar. 11.12.1810) –  

155. výročí úmrtí 
2.5.1902 nar. ALAN MARSHALL, australský prozaik (zemř. 21.1.1984) - 110. výročí narození 
2.5.1907 nar. PAVEL NAUMAN, vl. jm. Miloš N., novinář a prozaik (zemř. 24.9.1976) – 105. výročí 

narození 



2.5.1937 nar. GISELA ELSNEROVÁ, německá prozaička (zemř. 13.5.1992) – 75. výročí narození 
3.5.1887 nar. ADOLF LIEBSCHER, architekt, působil v Brně (zemř. 27.9.1965) - 125. výročí narození 
4.5.1772 nar. FRIEDRICH ARNOLD BROCKHAUS, německý nakladatel (zemř. 23.8.1823) - 240. 

výročí narození 
4.5.1977 zemř. KAREL HÖGER, divadelní a filmový herec (nar. 17.6.1909 v Brně) - 35. výročí úmrtí 
5.5.1862 nar. MAX ELSKAMP, belgický básník píšící francouzsky (zemř. 10.12.1931) - 150. výročí 

narození 
5.5.1902 zemř. BRET HARTE, vl. jm. Francis Brett Harte, americký žurnalista a prozaik (nar. 

25.8.1836) – 110. výročí úmrtí 
5.5.1927 nar. EVA FUKOVÁ, fotografka, autorka koláží – 85. výročí narození 
6.5.1907 nar. JASUŠI INOUE, japonský prozaik (zemř. 29.1.1991) - 105. výročí narození 
6.5.1932 nar. v Brně INEZ TUSCHNEROVÁ, textilní výtvarnice - 80. výročí narození 
6.5.1952 zemř. ALBERTO SAVINIO, vl. jm. Andrea De Chirico, italský prozaik, malíř a esejista  

(nar. 25.8.1891) - 60. výročí úmrtí  
6.5.1962 zemř. JIŘÍ ČERVENÝ, kabaretiér, hudební skladatel, textař a dramatik (nar. 14.8.1887) –  

50. výročí úmrtí 
6.5.1987 zemř. KAREL PLICKA, fotograf, kameraman, filmový režisér a etnograf (nar. 14.10.1894) - 

25. výročí úmrtí 
6.5.1992 zemř. MARLENE DIETRICH, německá a americká filmová herečka (nar. 27.12.1901) - 20. 

výročí úmrtí 
7.5.1812 nar. ROBERT BROWNING, anglický básník (zemř. 12.12.1889) - 200. výročí narození 
7.5.1857 nar. v Brumovicích, okr. Břeclav, JAN HERBEN, prozaik, publicista a politik (zemř. 

24.12.1936) – 155. výročí narození 
7.5.1867 nar. WŁADYSŁAW REYMONT, polský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 5.12.1925) - 

145. výročí narození 



7.5.1882 nar. WILLEM ELSSCHOT, vlámský prozaik (zemř. 31.5.1960) - 130. výročí narození 
7.5.1887 nar. HENRI POURRAT, francouzský prozaik (zemř. 17.7.1959) - 125. výročí narození 
7.5.1907 nar. v Brně HELENA KOŽELUHOVÁ, novinářka a publicistka (zemř. 6.5.1967) - 105. výročí 

narození 
7.5.1927 nar. RUTH PRAWER JHABVAL, indická prozaička píšící anglicky - 85. výročí narození 
7.5.1927 nar. VEIKKO HUOVINEN, finský prozaik (zemř. 4.10.2009) - 85. výročí narození 
7.5.1947 nar. MILAN SLAVICKÝ, hudební skladatel (zemř. 18.8.2009) – 65. výročí narození 
8.5.1662 nar. FRANTIŠEK ANTONÍN hrabě ŠPORK, umělecký mecenáš (zemř. 3.3.1738) - 350. 

výročí narození 
8.5.1877 nar. VINCENC KRAMÁŘ, historik umění, kritik a sběratel (zemř. 7.11.1960) - 135. výročí 

narození 
8.5.1937 nar. EVA BEDNÁŘOVÁ, grafička a ilustrátorka (zemř. 6.12.1986) - 75. výročí narození 
8.5.1937 nar. JANA MORAVCOVÁ, básnířka, prozaička a překladatelka - 75. výročí narození 
8.5.1937 nar. THOMAS PYNCHON, americký prozaik - 75. výročí narození 
9.5.1707 zemř. DIETRICH BUXTEHUDE, německý varhaník a skladatel (nar. asi 1637) – 305. výročí 

úmrtí 
9.5.1907 nar. v Pozořicích, okr. Brno-venkov, FRANTIŠEK NEUŽIL, básník a prozaik (zemř. 

22.11.1995 v Brně) - 105. výročí narození 
9.5.1907 nar. TIBOR HONTY, slovenský fotograf (zemř. 9.11.1978) - 105. výročí narození 
9.5.1912 nar. LUDMILA JIŘINCOVÁ, ilustrátorka, malířka a grafička (zemř. 22.1.1994) - 100. výročí 

narození 
9.5.1912 nar. GÉZA OTTLIK, maďarský prozaik a překladatel (zemř. 9.10.1990) - 100. výročí narození 
9.5.1917 zemř. KAREL TUMA, žurnalista, autor politických písní, prozaik, humorista (nar. 6.9.1843) – 

95. výročí úmrtí 
9.5.1927 nar. LUDMILA VAŇKOVÁ, prozaička, autorka historických románů - 85. výročí narození 



9.5.1927 nar. FERDINAND SEIBT, německý historik (zemř. 7.4.2003) - 85. výročí narození  
9.5.1942 zahynul v Osvětimi VÁCLAV JIŘIKOVSKÝ, divadelní podnikatel, ředitel, dramaturg, režisér 

a herec, působil v Brně (nar. 8.5.1891) - 70. výročí úmrtí 
9.5.1957 zemř. EDMOND KONRÁD, divadelní kritik, historik a dramatik (nar. 30.5.1889) - 55. výročí 

úmrtí 
9.5.1977 zemř. JAMES JONES, americký prozaik (nar. 6.11.1921) - 35. výročí úmrtí 
10.5.1697 nar. JEAN-MARIE LECLAIR, francouzský skladatel, houslista a tanečník (zemř. 23.10.1764) 

- 315. výročí narození 
10.5.1892 nar. JAN WEISS, prozaik (zemř. 7.3.1972) - 120. výročí narození 
10.5.1902 nar. ANTONÍN MATĚJ PÍŠA, literární a divadelní kritik, editor a básník (zemř. 26.2.1966) - 

110. výročí narození 
10.5.1927 nar. LADISLAV HEJDÁNEK, filozof, esejista a publicista - 85. výročí narození 
10.5.1942 nar. PASCAL LAINÉ, francouzský prozaik - 70. výročí narození 
10.5.1982 zemř. PETER WEISS, švédský dramatik a básník německého původu (nar. 8.11.1916) –  

30. výročí úmrtí 
11.5.1927 zemř. JUAN GRIS, vl. jm. José Victoriano Gonzales, španělský malíř (nar. 23.3.1887) –  

85. výročí úmrtí 
11.5.1932 nar. v Kroměříži ALEŠ FUCHS, dramatik, scenárista, divadelní a filmový teoretik  - 80. výročí 

narození 
12.5.1812 nar. EDWARD LEAR, anglický básník a prozaik dánského původu (zemř. 29.1.1888) –  

200. výročí narození 
12.5.1842 nar. JULES MASSENET, francouzský skladatel (zemř. 13.8.1912) - 170. výročí narození 
12.5.1882 nar. VÁCLAV CHALOUPECKÝ, historik (zemř. 22.11.1951) - 130. výročí narození 
12.5.1902 nar. FRANTIŠEK NĚMEC, spisovatel a novinář (zemř. 29.8.1963) - 110. výročí narození 
12.5.1907 zemř. JORIS-KARL HUYSMANS, vl. jm. Georges Charles Huysmans, francouzský prozaik  



(nar. 5.2.1848) - 105. výročí úmrtí 
12.5.1942 zemř. EMANUEL RÁDL, přírodovědec a filozof (nar. 21.12.1873) - 70. výročí úmrtí 
12.5.1957 zemř. ERICH VON STROHEIM, americký filmový herec a režisér rakouského původu (nar. 

22.8.1885) – 55. výročí úmrtí 
12.5.1967 zemř. TIMOTEUS VODIČKA, literární kritik, historik, editor, filozof a teolog (nar. 16.9.1910) 

- 45. výročí úmrtí 
13.5.1882 nar. GEORGE BRAQUE, francouzský malíř (zemř. 21.8.1963) - 130. výročí narození 
13.5.1907 nar. DAPHNE DU MAURIER, anglická prozaička (zemř. 19.4.1989) - 105. výročí narození 
13.5.1917 nar. EWALD OSERS, anglický básník pražskoněmeckého původu, překladatel české literatury 

- 95. výročí narození 
14.5.1727 pokřtěn THOMAS GAINSBOROUGH, anglický malíř (zemř. 2.8.1788) - 285. výročí křtu 
14.5.1912 zemř. JOHAN AUGUST STRINDBERG, švédský prozaik, dramatik a básník (nar. 22.1.1849) 

- 100. výročí úmrtí 
14.5.1952 nar. v Budišově, okr. Třebíč, IVO POSPÍŠIL, literární vědec – slavista, rusista, působí v Brně – 

60. výročí narození 
14.5.1992 zemř. VÁCLAV FROLEC, národopisec, působil v Brně (nar. 27.9.1934 v Ratíškovicích, okr. 

Hodonín) - 20. výročí úmrtí 
15.5.1567 nar. CLAUDIO MONTEVERDI, italský hudební skladatel (zemř. 29.11.1643) - 445. výročí 

narození 
15.5.1862 nar. ARTHUR SCHNITZLER, rakouský prozaik, dramatik, básník a esejista (zemř. 

21.10.1931) - 150. výročí narození 
15.5.1902 nar. ANNY ONDRÁKOVÁ, filmová herečka (zemř. 27.2.1989) - 110. výročí narození 
15.5.1907 nar. MIROSLAV HANUŠ, prozaik (zemř. (26.9.1995) - 105. výročí narození 
17.5.1932 nar. VĚRA FALTOVÁ, malířka a ilustrátorka - 80. výročí narození 
17.5.1937 nar. ZDENĚK ŠMÍD, prozaik - 75. výročí narození 



17.5.1957 nar. PETER HOEG, dánský prozaik - 55. výročí narození 
17.5.1977 zemř. KAREL MÜLLER, grafik, malíř a ilustrátor (nar. 12.12.1899) - 35. výročí úmrtí 
18.5.1872 nar. BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL, anglický filozof, matematik a spisovatel 

(zemř. 2.2.1970) - 140. výročí narození 
18.5.1912 nar. RICHARD BROOKS, americký filmový režisér (zemř. 11.3.1992) - 100. výročí narození 
18.5.1917 nar. KAREL PECH, vl. jm. Antonín P., divadelní a televizní režisér a publicista (zemř. 

14.2.2006) - 95. výročí narození 
18.5.1927 nar. FRANÇOIS NOURISSIER, francouzský prozaik a kritik (zemř. 15.2.2011) - 85. výročí 

narození 
18.5.1982 zemř. MIRA HOLZBACHOVÁ, tanečnice, choreografka a herečka (nar. 10.4.1901 

v Kroměříži) – 30. výročí úmrtí 
19.5.1762 nar. JOHANN GOTTLIEB FICHTE, německý filozof (zemř. 29.1.1814) - 250. výročí narození 
19.5.1897 nar. FRANK CAPRA, americký filmový režisér (zemř. 3.9.1991) - 115. výročí narození 
19.5.1907 nar. JAN PIVEC, herec (zemř. 10.5.1980) - 105. výročí narození 
19.5.1912 zemř. BOLESŁAW PRUS, vl. jm. Aleksander Glowacki, polský prozaik a publicista (nar. 

20.8.1847) - 100. výročí úmrtí 
20.5.1802 nar. v Bystřici nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou, ANTONÍN BOČEK, moravský 

historik a archivář (zemř. 11.1.1847 v Brně) - 210. výročí narození 
20.5.1852 nar. VÁCLAV NEUBERT, polygraf a nakladatel (zemř. 13.4.1936) - 160. výročí narození 
20.5.1882 nar. SIGRID UNDSET, norská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (zemř. 10.6.1949) - 130. 

výročí narození 
20.5.1932 nar. ve Znojmě BOHUMIL SAMEK, historik umění, působí v Brně – 80. výročí narození 
20.5.1937 nar. HANNA KRALL, polská prozaička a novinářka - 75. výročí narození 
22.5.1902 nar. VOJTĚCH JIRÁT, literární historik a kritik (zemř. 7.5.1945) - 110. výročí narození 



22.5.1907 nar. sir LAURENCE OLIVIER, anglický divadelní a filmový herec a režisér (zemř. 11.7.1989) 
- 105. výročí narození 

22.5.1922 nar. ZBYNĚK HAVLÍ ČEK, básník a překladatel (zemř. 7.1.1969) - 90. výročí narození 
23.5.1627 zemř. LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE, španělský básník (nar. 11.7.1591) - 385. výročí 

úmrtí 
23.5.1842 nar. MARIA KONOPNICKA, polská prozaička (zemř. 8.10.1910) – 170. výročí narození 
23.5. 1927 nar. ve Vícenicích, okr. Třebíč, VLADIMÍR NEKUDA, historik (zemř. 10.5.2006 v Brně) – 

85. výročí narození 
23.5.1947 zemř. CHARLES-FERDINAND RAMUZ, francouzský prozaik (nar. 24.9.1878) – 65. výročí 

úmrtí 
23.5.1972 zemř. KAMIL BEDNÁŘ, básník a překladatel (nar. 4.7.1912) - 40. výročí úmrtí 
24.5.1932 nar. sir ARNOLD WESKER, anglický dramatik a prozaik - 80. výročí narození 
24.5.1957 nar. TEREZA BOUČKOVÁ, prozaička a publicistka - 55. výročí narození 
24.5.1987 zemř. JOSEF KOSTOHRYZ, básník a překladatel, pracoval v Národopisném ústavu v Brně  

(nar. 25.12.1907) - 25. výročí úmrtí 
25.5.1862 zemř. JOHANN NEPOMUK NESTROY, rakouský herec a dramatik, krátce působil  

v brněnském divadle (nar. 7.12.1801) - 150. výročí úmrtí 
25.5.1902 nar. JAROSLAV RÖSSLER, fotograf (zemř. 5.1.1990) - 110. výročí narození 
25.5.1907 zemř. JAN GEBAUER, jazykovědec a literární vědec (nar. 8.10.1838) - 105. výročí úmrtí 
25.5.1932 nar. JAROSLAV BOČEK, prozaik, filmový kritik a teoretik, tvůrce krátkých filmů, publicista  

(zemř. 15.3.2003) - 80. výročí narození 
25.5.1932 nar. TARAS KUŠČYNSKYJ, fotograf (zemř. 27.12.1983) - 80. výročí narození 
26.5.1817 nar. v Brně JAN KŘTITEL RUDIŠ, kulturní organizátor, divadelník (zemř. 9.8.1891 v Brně) – 

195. výročí narození 



26.5.1822 nar. EDMOND DE GONCOURT, francouzský spisovatel (zemř. 16.7.1896) - 190. výročí 
narození 

27.5.1867 nar. ARNOLD BENNETT, anglický prozaik a dramatik (zemř. 27.3.1931) - 145. výročí 
narození 

27.5.1887 nar. FELIX HÁJ, vl. jm. Marie Walterová, autorka knih pro děti (zemř. 25.7.1934) - 125. 
výročí narození 

27.5.1907 zemř. v Brně VÁCLAV ROYT, historik a archivář (nar. 1.9.1827) – 105. výročí úmrtí 
27.5.1912 nar. JOHN CHEEVER, americký prozaik (zemř. 18.6.1982) - 100. výročí narození 
28.5.1787 zemř. LEOPOLD MOZART, rakouský skladatel a kapelník (nar. 14.11.1719) – 225. výročí 

úmrtí 
28.5.1817 nar. FRANCESCO DE SANCTIS, italský literární kritik a historik (zemř. 19.12.1883) - 195. 

výročí narození 
28.5.1912 nar. PATRICK WHITE, australský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 

30.9.1990) - 100. výročí narození 
29.5.1897 nar. v Brně ERICH WOLFGANG KORNGOLD, americký hudební skladatel rakouského 

původu (zemř. 29.11.1957) - 115. výročí narození 
29.5.1922 zemř. JEVGENIJ BAGRATIONOVIČ VACHTANGOV, ruský režisér a herec (nar. 

13.2.1883) - 90. výročí úmrtí 
29.5.1922 nar. IANNIS XENAKIS, řecký skladatel (zemř. 4.2.2001) - 90. výročí narození  
30.5.1942 nar. ve Zlíně ANTONÍN BAJAJA, spisovatel - 70. výročí narození 
31.5.1892 nar. BOHUSLAV REYNEK, malíř, grafik, básník a překladatel (zemř. 28.9.1971) - 

120. výročí narození 
31.5.1887 nar. SAINT-JOHN PERSE, vl. jm. Alexis Saint-Léger, francouzský básník (zemř. 20.9.1975) - 

125. výročí narození 
31.5.1892 nar. KONSTANTIN GEORGIJEVIČ PAUSTOVSKIJ, ruský prozaik a publicista (zemř. 

14.7.1968) - 120. výročí narození 



31.5.1982 zemř. v Brně OSKAR POŘÍSKA, architekt a urbanista (nar. 12.9.1897 v Brně) – 30. výročí 
úmrtí 

 

ČERVEN 
1.6.1822 nar. JÁN FRANCISCI, slovenský básník, prozaik, publicista, překladatel a politik (zemř. 

7.3.1905) – 190. výročí narození 
1.6.1907 nar. JAN PATOČKA, filozof, estetik, překladatel, historik (zemř. 13.3.1977) - 105. výročí 

narození 
1.6.1932 nar. JÁN ROHÁČ, slovenský filmový a televizní režisér (zemř. 5.10.1980) - 80. výročí 

narození 
1.6.1942 popraven VLADISLAV VANČURA, prozaik, dramatik a filmový režisér (nar. 23.6.1891) –  

70. výročí úmrtí 
1.6.1952 zemř. JOHN DEWEY, americký filozof (nar. 20.10.1859) - 60. výročí úmrtí 
2.6.1857 nar. KARL GJELLERUP, dánský prozaik a básník, nositel Nobelovy ceny (zemř. 11.10.1919) 

- 155. výročí narození 
2.6.1857 nar. EDWARD ELGAR, anglický skladatel (zemř. 23.2.1934) – 155. výročí narození 
2.6.1882 zemř. GIUSEPPE GARIBALDI, italský politik a spisovatel (nar. 4.7.1807) - 130. výročí úmrtí 
2.6.1922 nar. JUAN ANTONIO BARDEM, španělský filmový režisér (zemř. 30.10.2002) - 90. výročí 

narození 
2.6.1922 zemř. JOSEF VÁCLAV MYSLBEK, sochař (nar. 20.6.1848) - 90. výročí úmrtí 
2.6.1927 zemř. OTTO GUTFREUND, sochař (nar. 3.8.1889) - 85. výročí úmrtí 
2.6.1952 zemř. BOHUMIL MATHESIUS, literární vědec a překladatel (nar. 14.7.1888) - 60. výročí 

úmrtí 
2.6.1957 nar. TOMÁŠ VOREL, divadelní a filmový režisér - 55. výročí narození 
2.6.1982 zemř. JIŘÍ BRDEČKA, režisér, scenárista a spisovatel (nar. 24.12.1917) - 30. výročí úmrtí 



3.6.1877 nar. RAOUL DUFFY, francouzský malíř (zemř. 23.3.1953) - 135. výročí narození 
3.6.1922 nar. ALAIN RESNAIS, francouzský filmový režisér - 90. výročí narození 
3.6.1932 zemř. RUDOLF KREMLIČKA, malíř a grafik (nar. 19.6.1886) - 80. výročí úmrtí 
3.6.1967 zemř. ARTHUR RANSOME, anglický prozaik, žurnalista, historik, autor knih pro děti (nar. 

18.1.1884) - 45. výročí úmrtí 
3.6.1977 zemř. ROBERTO ROSSELLINI, italský filmový režisér (nar. 8.5.1906) - 35. výročí úmrtí 
4.6.1922 nar. VALJA STÝBLOVÁ, prozaička - 90. výročí narození 
4.6.1927 nar. HANA BOŘKOVCOVÁ, prozaička, autorka knih pro děti (zemř. 25.2.2009) - 85. výročí 

narození 
4.6.1937 nar. ROBERT FULGHUM, americký prozaik – 75. výročí narození 
4.6.1947 nar. v Brně RADOMÍR MALÝ, historik a publicista – 65. výročí narození 
4.6.1967 nar. MARIE NDIAYE, francouzská prozaička a dramatička – 45. výročí narození 
5.6.1882 nar. ve Vážanech, okr. Vyškov, ANTONÍN PROCHÁZKA, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 

9.6.1945 v Brně) - 130. výročí narození 
5.6.1937 nar. HÉLÈNE CIXOUS, francouzská prozaička a literární kritička – 75. výročí narození 
6.6.1922 nar. DAGMAR BERKOVÁ, grafička, malířka a ilustrátorka (zemř. 29.5.2002) - 90. výročí 

narození 
6.6.1957 zemř. JINDŘICH BRICHTA, kameraman, filmový historik (nar. 27.6.1897) - 55. výročí úmrtí 
6.6.1987 zemř. EDUARD PETIŠKA, básník, prozaik a překladatel (nar. 14.5.1924) - 25. výročí úmrtí 
7.6.1847 zemř. ŠEBESTIÁN HNĚVKOVSKÝ, básník (nar. 19.3.1770) – 165. výročí úmrtí 
7.6.1882 nar. RUDOLF TĚSNOHLÍDEK, básník, prozaik, publicista, redaktor Lidových novin (zemř. 

12.1.1928 v Brně) - 130. výročí narození 
7.6.1917 nar. GWENDOLYN BROOKS, americká básnířka a prozaička (zemř. 3.12.2000) –  

95. výročí narození 
7.6.1922 nar. ALEKSANDER KRAWCZUK, polský historik a spisovatel - 90. výročí narození 



7.6.1982 zemř. VLADIMÍR KOVÁ ŘÍK, literární vědec a publicista (nar. 12.10.1913) - 30. výročí úmrtí 
8.6.1872 zemř. FRANTIŠEK CYRIL KAMPELÍK, publicista, ekonom, národní buditel, založil první 

českou knihovnu v Brně (nar. 28.6.1805) - 140. výročí úmrtí 
8.6.1927 nar. MILOSLAV JÁGR, ilustrátor, malíř, tvůrce plakátů a kreslených filmů, scénograf  

(zemř. 23.8.1997) - 85. výročí narození 
9.6.1892 nar. ERICH AUERBACH, německý literární vědec (zemř. 19.10.1957) - 120. výročí narození 
9.6.1907 nar. OLDŘICH KRÁLÍK, literární historik, kritik a textolog (zemř. 20.8.1975) - 105. výročí 

narození 
9.6.1927 nar. v Brně VIKTOR RUDIŠ, architekt – 85. výročí narození 
9.6.1982 zemř. RAINER WERNER FASSBINDER, německý filmový režisér (nar. 31.5.1946) - 30. 

výročí úmrtí 
11.6.1717 nar. JAN VÁCLAV STAMIC, hudební skladatel (zemř. 27.3.1757) - 295. výročí narození 
11.6.1987 zemř. EDUARD HOFMAN, režisér animovaných filmů (nar. 16.5.1914) - 25. výročí úmrtí 
12.6.1852 nar. ANTONIO GAUDÍ Y CORNET, katalánský architekt a výtvarník (nar. 10.6.1926) –  

160. výročí narození 
12.6.1852 zemř. XAVIER DE MAISTRE, francouzský prozaik (nar. 8.11.1763) - 160. výročí úmrtí 
12.6.1912 zemř. ZIKMUND WINTER, spisovatel a historik (nar. 27.12.1846) - 100. výročí úmrtí 
12.6.1932 nar. JIŘÍ PIŠTORA, básník (zemř. 26.9.1970) - 80. výročí narození 
12.6.1997 zemř. BULAT OKUDŽAVA, ruský básník, prozaik a písničkář kavkazského původu (nar. 

9.5.1924) - 15. výročí úmrtí 
13.6.1887 nar. BRUNO FRANK, německý prozaik, básník a dramatik (zemř. 20.6.1945) – 125. výročí 

narození 
13.6.1917 nar. AUGUSTO ROA BASTOS, paraguayský prozaik a básník (zemř. 26.4.2005) - 95. výročí 

narození 



13.6.1962 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, PAVEL KOSATÍK, autor literatury faktu - 50. výročí 
narození 

13.6.2002 zemř. OLDŘICH BĚLIČ, literární historik a překladatel – hispanista (nar. 9.6.1920 
v Násedlovicích, okr. Hodonín) – 10. výročí úmrtí 

14.6.1897 nar. JAN FRIDEGARD, švédský prozaik (zemř. 8.9.1968) - 115. výročí narození 
14.6.1837 zemř. GIACOMO LEOPARDI, italský básník a prozaik (nar. 29.6.1798) - 175. výročí úmrtí 
14.6.1907 nar. RENÉ CHAR, francouzský básník (zemř. 19.2.1988) - 105. výročí narození 
14.6.1907 nar. ve Svatoslavi, okr. Třebíč, MILOŠ WASSERBAUER, operní režisér, působil v Brně 

(zemř. 17.8.1970 v Tišnově, okr. Brno-venkov) - 105. výročí narození 
14.6.1927 zemř. JEROME KLAPKA JEROME, anglický prozaik-humorista, dramatik a novinář (nar. 

2.5.1859) - 85. výročí úmrtí 
14.6.1932 nar. MIROSLAV HROCH, historik, autor literatury faktu - 80. výročí narození 
14.6.1942 nar. MILA HAUGOVÁ, slovenská básnířka a překladatelka – 70. výročí narození 
15.6.1982 zemř. MICHAEL ROMBERG, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový výtvarník (nar. 

18.4.1918) - 30. výročí úmrtí 
16.6.1877 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, KAREL ABSOLON, archeolog, speleolog, geograf (zemř. 

6.10.1960 v Brně) - 135. výročí narození 
16.6.1907 nar. HELVI HÄMÄLÄINEN, finská prozaička (zemř. 17.1.1998) - 105. výročí narození 
16.6.1922 nar. MILENA LUKEŠOVÁ, autorka, teoretička a překladatelka literatury pro děti - 90. výročí 

narození 
16.6.1932 zemř. FELIX TÉVER, vl. jm. Anna Lauermannová-Mikschová, autorka románů, drobných 

próz a dramat (nar. 15.2.1852) – 80. výročí úmrtí 
16.6.1937 nar. ERICH SEGAL, americký prozaik (zemř. 17.1.2010) - 75. výročí narození 
17.6.1757 zemř. v Brně MOŘIC GRIMM, stavitel a architekt (nar. 3.4.1669) - 255. výročí úmrtí 
17.6.1767 zemř. NORBERT GRUND, malíř (pokřtěn 4.12.1717) – 245. výročí úmrtí 



17.6.1882 nar. IGOR STRAVINSKIJ, ruský skladatel (zemř. 6.4.1971) - 130. výročí narození 
17.6.1912 zemř. HANUŠ SCHWAIGER, malíř, ilustrátor, působil v Brně (nar. 28.6.1854) - 100. výročí 

úmrtí 
17.6.1957 zemř. OTAKAR NEJEDLÝ, malíř (nar. 14.3.1883) - 55. výročí úmrtí 
17.6.1972 zemř. LEOPOLDA DOSTALOVÁ, herečka (nar. 23.1.1879) - 40. výročí úmrtí 
17.6.1982 zemř. ZDENĚK KALISTA, historik, básník, esejista a literární kritik (nar. 22.7.1900) - 30. 

výročí úmrtí 
18.6.1757 nar. IGNAZ PLEYEL, rakouský skladatel, kapelník, vydavatel a podnikatel (zemř. 14.11.1831) 

-  255. výročí narození 
18.6.1812 nar. IVAN ALEXANDROVIČ GONČAROV, ruský prozaik (zemř. 27.9.1891) - 200. výročí 

narození 
18.6.1892 nar. JÁN BORODÁČ, slovenský herec, dramatik, režisér, překladatel, publicista (zemř. 

18.2.1964) – 110. výročí narození 
18.6.1902 zemř. SAMUEL BUTLER, anglický prozaik (nar. 4.12.1835) - 110. výročí úmrtí 
18.6.1927 nar. OTTA BEDNÁŘOVÁ, novinářka, publicistka, scenáristka – 85. výročí narození 
18.6.1932 nar. GEOFFREY HILL, anglický básník - 80. výročí narození 
18.6.1942 nar. PAUL MC CARTNEY, anglický zpěvák a skladatel - 70. výročí narození 
18.6.1942 nar. IVAN WERNISCH, básník a překladatel - 70. výročí narození 
18.6.1957 zemř. ANNA MARIE TILSCHOVÁ, prozaička (nar. 11.11.1873) - 55. výročí úmrtí 
18.6.1982 zemř. ROMAN JAKOBSON, ruský lingvista, sémiotik, literární teoretik a historik, v letech 

1937-39 působil na brněnské univerzitě  (nar. 11.10.1896) - 30. výročí úmrtí 
19.6.1717 nar. JAN VÁCLAV ANTONÍN STAMIC, skladatel (zemř. 27.3.1757) - 295. výročí narození 
19.6.1917 nar. ZBYNĚK ŽÁBA, egyptolog a překladatel (zemř. 15.8.1971) - 95. výročí narození 
19.6.1937 zemř. sir JAMES MATTHEW BARRIE, skotský romanopisec a dramatik (nar. 9.5.1860) –  

75. výročí úmrtí 



19.6.1947 zemř. FERENC FUTURISTA, vl. jm. František Fiala, herec, zpěvák a režisér (nar. 7.12.1891) 
–  65. výročí úmrtí 

19.6.1947 nar. SALMAN RUSHDIE, anglický prozaik indického původu - 65. výročí narození 
19.6.1952 zemř. FRANTIŠEK KOVÁRNA, historik umění a výtvarný kritik (nar. 17.9.1905) - 60. výročí 

úmrtí 
20.6.1722 zemř. KRYŠTOF DIENZENHOFER, německý stavitel působící v Čechách (nar. 7.7.1655) - 

290. výročí úmrtí 
20.6.1907 nar. LILLIAN HELLMAN, americká dramatička (zemř. 30.6.1984) - 105. výročí narození 
21.6.1882 nar. ROCKWELL KENT, americký malíř (zemř. 13.3.1971) - 130. výročí narození 
21.6.1907 nar. BŘETISLAV ŠTORM, architekt, esejista, grafik a heraldik (zemř. 11.2.1960) –  

105. výročí narození 
21.6.1922 nar. MILOŠ VACÍK, básník (zemř. 5.5.1999) - 90. výročí narození 
21.6.1942 nar. v Brně MARKÉTA ZINNEROVÁ, prozaička, autorka knih pro děti a mládež, filmová  

a rozhlasová scenáristka - 70. výročí narození 
21.6.1957 zemř. FRANTIŠEK KUPKA, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 23.9.1871) – 55. výročí úmrtí 
22.6.1527 zemř. NICCOLO MACHIAVELLI, italský politik, historik a literát (nar. 3.5.1469) - 485. 

výročí úmrtí 
22.6.1767 nar. WILHELM VON HUMBOLDT, německý jazykovědec, filozof, teoretik umění, 

překladatel, politik (zemř. 8.4.1835) – 245. výročí narození 
22.6.1972 zemř. JIŘÍ JOHN, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 6.11.1923) – 40. výročí úmrtí 
23.6.1892 nar. ALFRED FUCHS, novinář, esejista a překladatel (zemř. 16.2.1941) - 120. výročí narození 
23.6.1957 zemř. LOUIS FÜRNBERG, německy píšící básník, spisovatel a diplomat (nar. 24.5.1909  

v Jihlavě) - 55. výročí úmrtí 
24.6.1842 nar. AMBROSE BIERCE, americký novinář, esejista a povídkář (nezvěstný od 1914) –  

170. výročí narození 



24.6.1887 nar. FRIGYES KARINTHY, maďarský prozaik, básník a dramatik (zemř. 29.8.1938) –  
125. výročí narození 

24.6.1937 nar. ANITA DESAI, indická prozaička píšící anglicky - 75. výročí narození 
24.6.1942 nar. GERHARD ROTH, rakouský prozaik - 70. výročí narození 
25.6.1767 zemř. GEORG PHILIPP TELEMANN, německý skladatel (nar. 14.3.1681) – 245. výročí úmrtí 
25.6.1822 zemř. ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, německý spisovatel a hudební skladatel  

(nar. 24.1.1776) - 190. výročí úmrtí  
25.6.1897 nar. OLDŘICH MENHART, kaligraf a typograf (zemř. 11.2.1962) - 115. výročí narození 
25.6.1902 zemř. GUSTAV TRAUTENBERGER, historik, působil v Brně (nar. 30.7.1836) – 110. výročí 

úmrtí 
25.6.1942 nar. v Boskovicích, okr. Blansko, IVAN BINAR, prozaik, autor knih pro děti - 70. výročí 

narození 
26.6.1832 nar. v Brně GUSTAV MERETTA, stavitel a restaurátor (zemř. 4.8.1888) – 180. výročí 

narození 
26.6.1892 nar. PEARL BUCKOVÁ, americká prozaička, nositelka Nobelovy ceny (zemř. 6.3.1973) - 

120. výročí narození 
26.6.1932 nar. ALEŠ HAMAN, literární historik a kritik - 80. výročí narození 
26.6.1937 zemř. VÁCLAV TILLE, literární historik, autor pohádek (pod pseud. V. Říha), překladatel  

a divadelní kritik (nar. 16.2.1867) – 75. výročí úmrtí 
26.6.1957 zemř. ALFRED DÖBLIN, německý prozaik, dramatik a esejista (nar. 10.8.1878) - 55. výročí 

úmrtí 
26.6.1987 zemř. JITKA FUČÍKOVÁ, překladatelka (nar. 4.9.1903) - 25. výročí úmrtí 
27.6.1872 nar. PAUL LAURENCE DUNBAR, americký spisovatel (zemř. 9.2.1906) - 140. výročí 

narození 



27.6.1897 nar. JINDŘICH BRICHTA, kameraman, filmový historik (zemř. 6.6.1957) - 115. výročí 
narození 

27.6.1967 nar. JAN HŘEBEJK, filmový režisér – 45. výročí narození 
28.6.1577 nar. PETER PAUL RUBENS, vlámský malíř (zemř. 30.5.1640) - 435. výročí narození 
28.6.1712 nar. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, francouzský spisovatel, filozof, skladatel a hudební 

teoretik (zemř. 2.7.1778) - 300. výročí narození 
28.6.1867 nar. LUIGI PIRANDELLO, italský prozaik, dramatik, kritik a divadelní režisér, nositel 

Nobelovy ceny (zemř. 10.12.1936) - 145. výročí narození 
28.6.1887 nar. BOLESLAV VOMÁČKA, hudební skladatel a kritik (zemř. 1.3.1965) – 120. výročí 

narození 
28.6.1912 zemř. JOSEF VÁCLAV SLÁDEK, básník, překladatel a publicista (nar. 27.10.1845) - 100. 

výročí úmrtí 
28.6.1912 nar. CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER, německý fyzik a filozof (zemř. 28.4.2007) – 

100. výročí narození 
28.6.1922 zemř. VELEMIR CHLEBNIKOV, ruský básník, nejvýraznější představitel ruských futuristů 

(nar. 9.11.1885) - 85. výročí úmrtí 
28.6.1922 nar. TERJE STIGEN, norský prozaik (zemř. 14.8.2010) - 90. výročí narození 
28.6.1947 zemř. STANISLAV KOSTKA NEUMANN, básník, působil v Brně (nar. 5.6.1875) - 65. 

výročí úmrtí 
28.6.1967 zemř. OSKAR MARIA GRAF, německý prozaik (nar. 22.7.1894) – 45. výročí úmrtí 
29.6.1917 nar. JOSEF KAINAR, básník a dramatik, působil též v Brně (zemřel 16.11.1971) - 95. výročí 

narození 
30.6.1722 nar. JIŘÍ ANTONÍN BENDA, skladatel (zemř. 6.11.1795) - 290 výročí narození 
30.6.1902 zemř. JOSEF DURDÍK, estetik a umělecký teoretik (nar. 15.10.1837) - 110. výročí úmrtí 
30.6.1912 nar. VIKTOR FISCHL, básník, prozaik a překladatel (zemř. 28.5.2006) - 100. výročí narození 



30.6.1917 nar. MIROSLAV TROUP, malíř, grafik, ilustrátor, umělecký návrhář (zemř. 22.2.1993) – 
95. výročí narození 

30.6.1922 nar. MIRON BIAŁOSZEWSKI, polský básník, dramatik a prozaik (zemř. 17.6.1983) – 90. 
výročí narození 

30.6.1932 nar. MONGO BETI, vl. jm. Alexandre Biyidi Awala, kamerunský francouzsky píšící prozaik 
(zemř. 8.10.2001) - 80. výročí narození 

 

ČERVENEC 
1.7.1742 zemř. BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ, skladatel (nar. 16.2.1684) - 270. výročí úmrtí 
1.7.1742  nar. GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG, německý fyzik a spisovatel (zemř. 24.2.1899) - 

270. výročí narození 
1.7.1892 nar. JAMES CALLAHAN CAIN, americký novinář a spisovatel, autor detektivních románů 

(zemř. 27.10.1977) – 120. výročí narození 
1.7.1902 nar. WILLIAM WYLER, americký filmový režisér (zemř. 28.7.1981) - 110. výročí narození 
1.7.1907 nar. VARLAM ŠALAMOV, ruský prozaik (zemř. 18.1.1982) - 105. výročí narození 
1.7.1952 zemř. FRÁŇA ŠRÁMEK, básník, prozaik, dramatik (nar. 19.1.1877) - 60. výročí úmrtí 
2.7.1877 nar. HERMANN HESSE, německý básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 9.8.1962) - 

135. výročí narození 
2.7.1977 zemř. VLADIMIR NABOKOV, americký prozaik ruského původu (nar. 23.4.1899) - 35. 

výročí úmrtí 
2.7.1987 zemř. VÁCLAV ČERNÝ, literární kritik, historik, překladatel a editor (nar. 26.8.1905) –  

25. výročí úmrtí 
3.7.1847 zemř. MATĚJ KOPECKÝ, loutkář a autor loutkových her (nar. 24.2.1775) – 165. výročí úmrtí 
3.7.1927 nar. KEN RUSSELL, anglický filmový režisér - 85. výročí narození 



3.7.1937 nar. ve Zlíně TOM STOPPARD, vl. jm. Thomas Straussler, anglický dramatik českého původu 
- 75. výročí narození 

3.7.1942 nar. v Podivíně, okr. Břeclav, JAN KOSTRHUN, prozaik a scenárista - 70. výročí narození 
3.7.1947 zemř. v Brně VLADIMÍR ÚLEHLA, botanik, filozof, esejista a folklorista (nar. 16.7.1888) - 

65. výročí úmrtí 
4.7.1807 nar. GIUSEPPE GARIBALDI, italský politik a spisovatel (zemř. 2.6.1882) – 205. výročí 

narození 
4.7.1912 nar. KAMIL BEDNÁŘ, básník a překladatel (zemř. 23.5.1972) - 100. výročí narození 
4.7.1927 nar. NEIL SIMON, americký dramatik - 85. výročí narození 
4.7.1947 nar. JIŘÍ SLÍVA, karikaturista, ilustrátor a grafik – 65. výročí narození 
4.7.1967 zemř. ONDŘEJ SEKORA, prozaik, novinář a ilustrátor, autor knih pro děti (nar. 25.9.1899  

v Brně) - 40. výročí úmrtí 
5.7.1932 nar. ROBERT KVAČEK, historik, autor literatury faktu - 80. výročí narození 
6.7.1877 nar. ALEXEJ MICHAJLOVIČ REMIZOV, ruský prozaik (zemř. 26.11.1957) - 135. výročí 

narození 
6.7.1907 nar. JAROSLAV FOGLAR, prozaik, autor knih pro mládež (zemř. 23.1.1999) - 105. výročí 

narození 
6.7.1932 zemř. KENNETH GRAHAME, anglický prozaik, autor knih pro děti (nar. 8.3.1859) - 80. 

výročí úmrtí 
6.7.1937 nar. 14. tibetský dalajláma, vl. jm. Tenzing Ďaco, teolog a spisovatel - 75. výročí narození 
6.7.1962 zemř. WILLIAM FAULKNER, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 25.9.1897) - 

50. výročí úmrtí 
6.7.1977 zemř. GIUSEPPE DESSI, italský prozaik a dramatik (nar. 7.8.1909) – 35. výročí úmrtí 
7.7.1887 nar. MARC CHAGALL, francouzský malíř a grafik ruského původu (zemř. 28.3.1985) - 

125. výročí narození 



7.7.1902 nar. VITTORIO DE SICA, italský filmový herec a režisér (zemř. 13.11.1974) - 110. výročí 
narození 

7.7.1907 nar. ROBERT ANSON HEINLEIN, americký autor vědeckofantastických románů (zemř. 
9.5.1988) - 105. výročí narození 

8.7.1822 zemř. PERCY BYSSHE SHELLEY, anglický básník (nar. 4.8.1792) - 190. výročí úmrtí 
8.7.1892 nar. RICHARD ALDINGTON, anglický romanopisec a básník (zemř. 27.7.1962) - 120. výročí 

narození 
8.7.1932 zemř. ALEXANDR STĚPANOVIČ GRIN, ruský spisovatel, autor dobrodružných románů  

a povídek (nar. 23.8.1880) - 80. výročí úmrtí 
8.7.1957 nar. v Kyjově, okr. Hodonín, LUDVÍK NĚMEC, prozaik - 55. výročí narození 
8.7.1972 zahynul GHASSAN KANAFÁNÍ, palestinský prozaik a publicista (nar. 9.4.1936) - 40. výročí 

úmrtí 
9.7.1797 zemř. EDMUND BURKE, britský politik, politický teoretik a filozof  anglo-irského původu 

(nar. 12.1.1729) – 215. výročí úmrtí 
9.7.1862 nar. BERTOLD BRETHOLZ, českoněmecký historik (zemř. 27.11.1936 v Brně) - 150. výročí 

narození 
9.7.1937 nar. DAVID HOCKNEY, anglický malíř a grafik - 75. výročí narození 
10.7.1792 nar. FREDERICK MARRYAT, anglický prozaik (zemř. 9.8.1848) - 220. výročí narození 
10.7.1902 nar. NICOLÁS GUILLÉN, kubánský básník (zemř. 17.7.1989) - 110. výročí narození 
10.7.1922 nar. PETR SCHULHOFF, filmový režisér (zemř. 4.5.1986) - 90. výročí narození 
10.7.1942 zemř. FRANZ BLEI, rakouský novelista, esejista, literární kritik (nar. 18.1.1871) - 70. výročí 

úmrtí 
10.7.1957 zemř. SHOLEM ASCH, americký prozaik a dramatik píšící jidiš (nar. 1.11.1880) - 55. výročí 

úmrtí 



11.7.1902 nar. VÁCLAV PROKŮPEK, prozaik, publicista (zemř. 22.5.1974 v Brně) - 110. výročí 
narození 

11.7.1932 nar.  FERNARDO ARRABAL, španělský francouzsky píšící dramatik a prozaik – 80. výročí 
narození 

11.7.1937 zemř. GEORGE GERSHWIN, americký hudební skladatel (nar. 28.9.1898) - 75. výročí úmrtí 
11.7.1982 zemř. MEŠA SELIMOVIĆ, bosenskohercegovský prozaik a esejista (nar. 26.4.1910) - 30. 

výročí úmrtí 
12.7.1817 nar. HENRI DAVID THOREAU, americký esejista, filozof a přírodovědec (zemř. 6.5.1862) - 

195. výročí narození  
12.7.1892 nar. BRUNO SCHULZ, polský prozaik, malíř, grafik, překladatel (zahynul 19.11.1942) –  

120. výročí narození 
12.7.1907 nar. ĽUDOVÍT ZÚBEK, slovenský prozaik a překladatel (zemř. 23.6.1969) - 105. výročí 

narození 
12.7.1977 zemř. v Brně FRANTIŠEK SUCHÝ, hudební skladatel (nar. 9.4.1902) – 35. výročí úmrtí 
13.7.1607 nar. VÁCLAV HOLLAR, grafik (zemř. 25.3.1677) - 405. výročí narození 
13.7.1932 nar. KAREL DURMAN, historik – 80. výročí narození 
14.7.1817 zemř. GERMAINE DE STAËL, francouzská prozaička, esejistka, historička (nar. 22.4.1766) - 

195. výročí úmrtí 
14.7.1862 nar. GUSTAV KLIMT, rakouský malíř (zemř. 6.2.1918) - 150. výročí narození 
14.7.1912 nar. NORTHROP FRYE, kanadský literární kritik a teoretik (zemř. 23.1.1991) - 100. výročí 

narození 
14.7.1912 nar. WOODY GUTHRIE, vl. jm. Woodrow Wilson G., americký zpěvák, skladatel, textař  

a sběratel lidových písní, otec folkového hnutí (zemř. 3.10.1967) - 100. výročí narození 
14.7.1912 nar. MIRA MIHELIČ, slovinská prozaička a překladatelka (zemř. 4.9.1985) - 100. výročí 

narození 



14.7.1917 nar. WILLIAM EASTLAKE, americký prozaik a žurnalista (zemř. 1.6.1997) - 95. výročí 
narození 

14.7.1932 zemř. VÁCLAV NOVOTNÝ, historik (nar. 5.9.1869 v Ivančicích, okr. Brno-venkov) –  
80. výročí úmrtí 

14.7.1967 zemř. TUDOR ARGHEZI, vl. jm. Ion N. Theodorescu, rumunský básník, prozaik, publicista 
(nar. 23.5.1880) – 45. výročí úmrtí 

14.7.1992 zemř. MIROSLAV HOLUB, básník, prozaik a esejista (nar. 13.9.1923) - 20. výročí úmrtí 
15.7.1892 nar. WALTER BENJAMIN, německý literární vědec, esejista, překladatel a prozaik (zemř. 

27.9.1940) - 120. výročí narození 
15.7.1922 nar. JIŘÍ LEDERER, novinář a publicista (zemř. 12.10.1983) - 90. výročí narození 
15.7.1922 nar. HANA PONICKÁ, slovenská prozaička, autorka knih pro děti, překladatelka, publicistka 

(zemř. 21.8.2007) - 90. výročí narození 
15.7.1922 nar. JINDŘICH VOHÁNKA, textilní výtvarník, působil v Brně - 90. výročí narození 
15.7.1997 zemř. v Brně JAROMÍR TOMEČEK, autor přírodních próz (nar. 30.9.1906 v Kroměříži) –  

15. výročí úmrtí 
16.7.1857 zemř. PIERRE-JEAN DE BÉRANGER, francouzský písničkář a básník (nar. 19.8.1780) –  

155. výročí úmrtí 
16.7.1902 nar. v Brně MOJMÍR KYSELKA, architekt (zemř. 5.11.1974 v Brně) - 110. výročí narození 
16.7.1917 nar. GEORGES ARNAUD, vl. jm. Henri Girard, francouzský prozaik (zemř. 5.3.1987) – 95. 

výročí narození 
17.7.1907 zemř. HECTOR MALOT, francouzský prozaik (nar. 20.5.1830) – 105. výročí úmrtí 
17.7.1917 nar. CHRISTIANE ROCHEFORT, francouzská prozaička (zemř. 24.4.1998) - 95. výročí 

narození 
17.7.1927 nar. MIROSLAV VÁLEK, slovenský básník, překladatel a publicista (zemř. 27.1.1991) –  

85. výročí narození 



18.7.1817 zemř. JANE AUSTEN, anglická prozaička  (nar. 16.12.1775) - 195. výročí úmrtí 
18.7.1872 nar. JULIUS FUČÍK, hudební skladatel (zemř. 25.9.1916) - 140. výročí narození 
18.7.1897 nar. JÁN ČAJAK ml., slovenský prozaik a novinář (zemř. 3.7.1982) – 115. výročí narození 
18.7.1902 nar. NATHALIE SARRAUTE, francouzská prozaička (zemř. 19.10.1999) - 110. výročí 

narození 
18.7.1937 nar. FRANTIŠEK ŠMEJKAL, historik a teoretik umění (zemř. 18.12.1988) – 75. výročí 

narození 
18.7.1942 nar. v Pravčicích, okr. Kroměříž, MILOSLAV ULIČNÝ, básník a překladatel - 70. výročí 

narození 
19.7.1847 nar. MAX LIEBERMANN, německý malíř a grafik (zemř. 8.2.1935) - 165. výročí narození 
19.7.1957 zemř. CURZIO MALAPARTE, vl. jm. Kurt Suckert, italský prozaik, publicista a básník (nar. 

9.6.1898) - 55. výročí úmrtí 
20.7.1972 zemř. FERENC KÖRMENDI, maďarský prozaik a novinář (nar. 12.2.1900) - 40. výročí úmrtí 
21.7.1867 zemř. v Brně CYRILL FRANZ NAPP, teolog a historik (nar. 5.10.1790) – 145. výročí úmrtí 
21.7.1882 nar. DAVID DAVIDOVIČ BURLJUK, ruský básník a malíř (zemř. 15.1.1967) - 130. výročí 

narození 
21.7.1882 nar. GUSTAV PALLAS, literární historik a kritik, překladatel ze severských literatur (zemř. 

12.4.1964) - 130. výročí narození 
21.7.1962 zemř. GEORGE MACAULAY TREVELYAN, anglický historik (nar.5.12.1876) - 50. výročí 

úmrtí 
21.7.1997 zemř. RUŽENA GREBENÍČKOVÁ, literární kritička, historička a překladatelka (nar. 

1.11.1925) – 15. výročí úmrtí 
22.7.1822 nar. JOHANN GREGOR MENDEL, přírodovědec a pedagog, zakladatel nauky o dědičnosti, 

(zemř. 6.1.1884 v Brně) - 190. výročí narození 
22.7.1922 nar. JIŘÍ BERKOVEC, skladatel a hudební vědec (zemř. 11.11.2008) - 90. výročí narození  



22.7.1967 zemř. CARL SANDBURG, americký básník a prozaik, jeden z mluvčích chicagské básnické 
renesance (nar. 6.1.1878) - 45. výročí úmrtí 

22.7.1972 zemř. PAVEL BOŘKOVEC, hudební skladatel (nar. 10.6.1894) - 40. výročí úmrtí 
23.7.1757 zemř. DOMENICO SCARLATTI, italský skladatel a cembalista (nar. 26.10.1685) – 255. 

výročí úmrtí 
23.7.1777 nar. PHILIPP OTTO RUNGE, německý malíř a grafik (zemř. 2.12.1810) - 235. výročí 

narození 
23.7.1872 nar. v Brně KARL KORSCHANN, sochař a medailér (zemř. 7.3.1943 v Brně) – 140. výročí 

narození 
23.7.1912 nar. MEYER HOWARD ABRAMS, literární vědec – 100. výročí narození 
23.7.1917 zemř. MILOŠ MARTEN, vl. jm. M. Šebesta, literární a výtvarný kritik a esejista (nar. v Brně 

4.2.1883) - 95. výročí úmrtí 
23.7.1922 nar. DAMIANO DAMIANI, italský filmový režisér - 90. výročí narození 
23.7.1937 nar. KAREL ZLÍN, vl. jm. K. Machálek, básník a prozaik (zemř. 30.3.2010) – 75. výročí 

narození 
23.7.1957 zemř. GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, italský prozaik (nar. 23.12.1896) - 55. výročí 

úmrtí 
23.7.2002 zemř. CHAIM POTOK, americký prozaik (nar. 17.2.1929) – 10. výročí úmrtí 
24.7.1802 nar. ALEXANDRE DUMAS starší, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 5.12.1870) –  

210. výročí narození 
24.7.1857 nar. HENRIK PONTOPPIDAN, dánský spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemř. 21.8.1943) - 

155. výročí narození 
24.7.1907 nar. VITALIANO BRANCATI, italský prozaik, dramatik a esejista (zemř. 25.9.1954) –  

105. výročí narození 



24.7.1957 zemř. SACHA GUITRY, vl. jm. Alexandre Pierre G., francouzský dramatik, herec a režisér 
(nar. 21.2.1885) – 55. výročí úmrtí 

25.7.1912 nar. KAMIL LHOTÁK, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 22.10.1990) - 100. výročí narození 
25.7.1927 zemř. MATILDE SERAO, italská prozaička (nar. 7.3.1856) - 85. výročí úmrtí 
26.7.1847 nar. JOSEF KOŘENSKÝ, autor cestopisů (zemř. 8.10.1938) - 165. výročí narození 
26.7.1892 zemř. HUBERT GORDON SCHAUER, filozof, spisovatel a publicista (nar. 27.12.1886) – 

120. výročí úmrtí 
26.7.1927 zemř. FEDERICO DE ROBERTO, italský prozaik, novinář a literární kritik (nar. 16.1.1861) - 

85. výročí úmrtí 
26.7.1937 nar. JOSEF JAŘAB, literární vědec a překladatel - 75. výročí narození 
26.7.1967 zemř. MILÁN FÜST, vl. jm. M. Fürst, maďarský prozaik (nar. 17.7.1888) – 45. výročí úmrtí 
27.7.1907 nar. GUIDO PIOVENE, italský prozaik a esejista (zemř. 12.11.1974) - 105. výročí narození 
27.7.1922 nar. BOŽENA BRODSKÁ, historička tanečního umění – 90. výročí narození 
28.7.1842 zemř. CLEMENS BRENTANO, německý básník a folklorista (nar. 8.9.1778) - 170. výročí 

úmrtí 
28.7.1812 nar. JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI, polský romanopisec, dramatik, publicista, literární 

kritik a historik (zemř. 19.3.1887) - 200. výročí narození 
28.7.1887 nar. MARCEL DUCHAMP, francouzský malíř (zemř.2.10.1968) - 125. výročí narození 
28.7.1902 nar. KARL RAIMUND POPPER, britský filozof rakouského původu (zemř. 17.9.1994) –  

110. výročí narození 
28.7.1912 nar. v Mikulčicích, okr. Hodonín, FANOŠ MIKULECKÝ, vl. jm. František Hřebačka, autor 

písní, hudebník, kulturní organizátor (zemř. 23.3.1970 v Hodoníně) – 100. výročí narození 
28.7.1927 nar. JOHN ASHBERY, americký básník - 85. výročí narození 
28.7.1942 nar. KAARI UTRIO, finská prozaička - 70. výročí narození 



29.7.1927 nar. HARRY KURT VICTOR MULISCH, nizozemský prozaik a publicista (zemř. 30.10.2010) 
- 85. výročí narození 

29.7.1942 nar. STEN NADOLNY, německý prozaik – 70. výročí narození 
30.7.1862 nar. BOŽENA VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, spisovatelka a politička (zemř. 18.3.1934) - 150. 

výročí narození 
31.7.1927 nar. WALTER VOGT, švýcarský prozaik píšící německy (zemř. 29.9.1988) - 85. výročí 

narození 
31.7.1942 nar. PETER SCHERHAUFER, slovenský divadelní režisér, divadelní teoretik a překladatel, 

působil v Brně (zemř. 29.6.1999 v Brně) - 70. výročí narození 
31.7.1992 zemř. OLDŘICH SIROVÁTKA, prozaik, sběratel, editor, folklorista, působil v Brně (nar. 

8.9.1925) – 20. výročí úmrtí 
 

SRPEN 
1.8.1837 nar. JINDŘICH MOŠNA, herec (zemř. 6.5.1911) – 175. výročí narození 
2.8.1897 nar. PHILIPPE SOUPAULT, francouzský básník, prozaik a esejista (zemř. 11.3.1990) –  

115. výročí narození 
2.8.1932 nar. v Třebíči EMANUEL MANDLER, prozaik, publicista a politolog (zemř. 22.1.2009) - 80. 

výročí narození 
2.8.1942 nar. ISABEL ALLENDE, chilská prozaička a dramatička - 70. výročí narození 
2.8.1952 zemř. KAREL LAMAČ, filmový režisér, scenárista a herec (nar. 27.1.1897) - 60. výročí úmrtí 
2.8.1977 zemř. VLADIMÍR NOVOTNÝ, historik umění (nar. 11.1.1901) - 35. výročí úmrtí 
2.8.1997 zemř. JAMES KRÜSS, německý spisovatel pro děti a mládež (nar. 31.5.1926) – 15. výročí 

úmrtí 
2.8.1997 zemř. WILLIAM SEWARD BURROUGHS, americký romanopisec, básník, esejista a 

performér (nar. 5.2.1914) – 15. výročí úmrtí 



3.8.1857 zemř. EUGÈNE SUE, vl. Jm. Marie-Joseph S., francouzský romanopisec (nar. 10.12.1804) – 
155. výročí úmrtí 

3.8.1882 nar. VILÉM MATHESIUS, filolog, historik a překladatel (zemř. 12.4.1945) - 130. výročí 
narození 

4.8.1792 nar. PERCY BYSSHE SHELLEY, anglický básník (zemř. 8.7.1822) - 220. výročí narození 
4.8.1857 nar. FELIX JENEWEIN, malíř, kreslíř, dekoratér (zemř. 2.1.1905 v Brně) – 155. výročí 

narození 
4.8.1962 nar. JÁCHYM TOPOL, básník, prozaik, textař a publicista - 50. výročí narození 
4.8.1992 zemř. kardinál FRANTIŠEK TOMÁŠEK, teolog, církevní hodnostář a publicista (nar. 

30.6.1899) – 20. výročí úmrtí 
5.8.1852 zemř. FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ, básník, jazykovědec, folklorista  

a překladatel (nar. 7.3.1799) - 160. výročí úmrtí 
5.8.1947 nar. ve Vyškově BORIS HYBNER, mim, herec, režisér a scenárista - 65. výročí narození 
5.8.1967 zemř. RENÉ MAGRITTE, belgický malíř a francouzsky píšící básník a prozaik (nar. 

21.11.1898) – 45. výročí úmrtí 
6.8.1907 nar. ANNA HOSTOMSKÁ, hudební publicistka a překladatelka (zemř. 28.3.1995) - 105. 

výročí narození 
6.8.1942 zahynul v Osvětimi JANUSZ KORCZAK, vl. jm. Henryk Goldsmit, prozaik, publicista  

a pedagog (nar. 22.7.1878) - 70. výročí úmrtí 
6.8.1947 nar. v Novém Městě na Moravě JIŘÍ HYNEK KOCMAN, grafik, autor konceptů, ručních 

papírů a autorských knih, žije v Brně – 65. výročí narození 
6.8.1987 zemř. v Brně JOSEF HRABÁK, literární historik a teoretik (nar. 3.12.1912 v Brně) - 25. výročí 

úmrtí 
7.8.1927 nar. v Brně JIŘÍ MALÁSEK, hudební skladatel a klavírista (zemř. 27.9.1983) - 85. výročí 

narození 



8.8.1817 nar. v Krasonicích, okr. Jihlava, VINCENC FURCH, básník (zemř. 5.1.1864) - 195. výročí 
narození 

8.8.1897 zemř. JACOB BURCKHARDT, švýcarský historik kultury a umění (nar. 25.5.1818) –  
115. výročí úmrtí 

8.8.1922 nar. MARIE KUBÁTOVÁ, prozaička - 90. výročí narození 
8.8.1937 zemř. MARTIN RÁZUS, slovenský básník, prozaik, dramatik, politik (nar. 18.10.1888) –  

75. výročí úmrtí 
8.8.1952 nar. JOSTEIN GAARDER, norský prozaik, autor knih pro děti - 60. výročí narození 
9.8.1922 nar. PHILIP LARKIN, anglický básník (zemř. 2.12.1985) - 90. výročí narození 
9.8.1942 zahynula v Osvětimi EDITH STEIN, německy píšící filozofka (nar. 12.10.1891) –  

70. výročí úmrtí 
9.8.1942 nar. KAROL SIDON, prozaik, filmový scenárista, publicista a dramatik - 70. výročí narození 
9.8.1952 zemř. v Brně HUGO VAVREČKA, novinář, diplomat a prozaik (nar. 22.2.1880) - 60. výročí 

úmrtí 
9.8.1962 zemř. HERMANN HESSE, německý prozaik, básník a esejista, nositel Nobelovy ceny 

(nar. 2.7.1877) - 50. výročí úmrtí 
10.8.1822 nar. JÁN KALINČIAK, slovenský prozaik, básník, estetik a literární kritik (zemř. 16.6.1871) - 

190. výročí narození 
10.8.1872 nar. v Křižanově, okr. Žďár nad Sázavou, FRANTIŠEK VÁCLAV AUTRATA, prozaik, 

překladatel, literární historik, filolog (zemř. 28.8.1966 v Brně) - 140. výročí narození 
10.8.1902 nar. JOSEF SKŘIVAN, herec a režisér, působil v Brně (zemř. v Osvětimi v listopadu 1942) - 

110. výročí narození 
10.8.1912 nar. JORGE AMADO, brazilský romanopisec a novelista (zemř. 6.8.2001) - 100. výročí 

narození 
10.8.1922 nar. VLADIMÍR MINÁČ, slovenský spisovatel (zemř. 25.10.1996) - 90. výročí narození 



10.8.1932 nar. VLADIMÍR PÁRAL, prozaik - 80. výročí narození 
10.8.1932 nar. MIROSLAV ŠVANDRLÍK, prozaik-humorista a satirik (26.10.2009) - 80. výročí 

narození 
11.8.1892 zemř. LADISLAV STROUPEŽNICKÝ, dramatik a prozaik (nar. 6.1.1850) - 120. výročí úmrtí 
11.8.1932 nar. FERNANDO ARRABAL, španělský dramatik a prozaik píšící španělsky a francouzsky - 

80. výročí narození 
11.8.1937 zemř. EDITH WHARTON, americká prozaička (nar. 24.1.1862) - 75. výročí úmrtí 
12.8.1612 zemř. GIOVANNI GABRIELI, italský skladatel (nar. 1556) - 400. výročí úmrtí 
12.8.1827 zemř. WILLIAM BLAKE, anglický básník, grafik a malíř (nar. 28.11.1757) - 185. výročí úmrtí 
12.8.1887 zemř. v Brně JOSEF ARNOLD, stavitel, urbanista, restaurátor (nar. 24.12.1824) – 125. výročí 

úmrtí 
12.8.1947 nar. STEFANO BENNI, italský spisovatel a novinář – 65. výročí narození 
13.8.1802 nar. NIKOLAUS LENAU, vl. jm. Nikolaus Riembsch von Strehlenau, rakouský básník  

(zemř. 22.8.1850) - 210. výročí narození 
13.8.1927 zemř. JAMES OLIVER CURWOOD, americký romanopisec (nar. 12.6.1878) - 85. výročí 

úmrtí 
13.8.1937 nar. JINDŘICH HOVORKA, hudebník, folklorista, působí v Brně (zemř. 14.7.2006) – 75. 

výročí narození 
14.8.1867 nar. JOHN GALSWORTHY, anglický prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 

31.1.1933) - 145. výročí narození 
14.8.1887 nar. JIŘÍ ČERVENÝ, kabaretiér, spisovatel a hudební skladatel (zemř. 6.5.1962) - 125. výročí 

narození 
14.8.1912 nar. ERWIN STRITTMATTER, německý prozaik (zemř. 31.1.1994) - 100. výročí narození 
14.8.1972 zemř. JULES ROMAINS, vl. jm. Louis Farigoule, francouzský básník, prozaik a dramatik  

(zemř. 25.8.1885) - 40. výročí úmrtí 



15.8.1887 nar. EDNA FERBER, americká prozaička a dramatička (zemř. 16.4.1968) - 125. výročí 
narození 

15.8.1902 nar. ADOLF HOFFMEISTER, básník, kulturní publicista, prozaik, malíř, ilustrátor, dramatik  
a karikaturista (zemř. 24.7.1973) - 110. výročí narození 

15.8.2002 zemř. PETR RÁKOS, literární vědec, překladatel – hungarista (nar. 14.2.1925) – 10. výročí 
úmrtí 

16.8.1922 nar. ZDENĚK MATĚJČEK, psycholog, autor popularizačních publikací (zemř. 26.10.2004) - 
90. výročí narození 

17.8.1882 zemř. VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ, básník, literární historik, publicista, překladatel  
(nar. 18.8.1818) - 130. výročí úmrtí 

17.8.1932 nar. VIDIADHAR SURAIPRASAD NAIPAUL, anglický prozaik indického původu - 80. 
výročí narození 

17.8.1932 nar. JEAN-JACQUES SEMPÉ, francouzský ilustrátor a karikaturista – 80. výročí narození 
18.8.1907 nar. v Brně VLADIMÍR PAZOUREK, spisovatel (zemř. 11.2.1987 v Brně) - 105. výročí 

narození 
18.8.1912 nar. ELSA MORANTE, italská prozaička (zemř. 25.11.1985) - 100. výročí narození 
18.8.1922 zemř. WILLIAM HENRY HUDSON, anglický spisovatel a přírodovědec (nar. 4.8.1841) –  

90. výročí úmrtí 
18.8.1922 nar. ALAIN ROBBE-GRILLET, francouzský prozaik a filmový režisér (18.2.2008) - 90. 

výročí narození 
18.8.1937 nar. EDWARD STACHURA, polský básník, prozaik a textař (zemř. 24.7.1979) - 75. výročí 

narození 
18.8.1942 zemř. ERWIN SCHULHOFF, českoněmecký skladatel, klavírista, dirigent a pedagog (nar. 

8.6.1894) - 70. výročí úmrtí 



18.8.1977 zemř. TIBOR DÉRY, maďarský prozaik, básník a dramatik (nar. 18.10.1894) - 35. výročí 
úmrtí 

18.8.1982 zemř. KAREL VACEK, hudební skladatel (nar. 21.3.1902) – 30. výročí úmrtí 
19.8.1662 zemř. BLAISE PASCAL, francouzský matematik, fyzik a filozof (nar. 19.6.1623) - 350. výročí 

úmrtí 
19.8.1907 nar. JIŘÍ SRNKA, hudební skladatel (zemř. 31.1.1982) - 105. výročí narození 
19.8.1927 nar. FRANTIŠEK LOBKOWICZ, genealog a heraldik (zemř. 15.4.1998) - 85. výročí narození 
20.8.1827 nar. CHARLES DE COSTER, belgický prozaik píšící francouzsky (zemř. 7.5.1879) - 185. 

výročí narození 
20.8.1847 nar. BOLESLAW PRUS, polský romanopisec (zemř. 19.5.1912) - 165. výročí narození 
20.8.1887 zemř. JULES LAFORGUE, francouzský básník (nar. 16.8.1860) – 125. výročí úmrtí 
20.8.1897 nar. TARJEI VESAAS, norský básník a prozaik (zemř. 15.3.1970) - 115. výročí narození 
20.8.1912 nar. FRANTIŠEK FAJTL, letec a spisovatel (zemř. 4.10.2006) - 100. výročí narození 
20.8.1932 nar. VASILIJ PAVLOVIČ AKSJONOV, ruský prozaik - 80. výročí narození 
20.8.1932 nar. ONDŘEJ VOGELTANZ, filmový scenárista - 80. výročí narození 
20.8.1937 nar. ANDREJ SERGEJEVIČ MICHALKOV-KONČALOVSKIJ, ruský filmový režisér –  

75. výročí narození 
20.8.1982 zemř. VÁCLAV VOSKA, divadelní a filmový herec (nar. 21.10.1918) - 30. výročí úmrtí 
20.8.1987 zemř. FILIP JÁNSKÝ, vl. jm. Richard Husmann, prozaik (nar. 4.9.1922) – 25. výročí úmrtí 
21.8.1872 nar. AUBREY VINCENT BEARDSLEY, anglický grafik, básník a prozaik (zemř. 16.3.1898) 

- 140. výročí narození 
21.8.1947 nar. STEPHEN KING, americký spisovatel - 65. výročí narození  
22.8.1922 nar. MILOŠ KOPECKÝ, herec (zemř. 16.2.1996) - 90. výročí narození 
22.8.1862 nar. CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, francouzský skladatel (zemř. 25.3.1918) - 150. výročí 

narození 



22.8.1942 zemř. MICHAIL MICHAJLOVI Č FOKIN, ruský tanečník a choreograf (nar. 5.5.1880) –  
70. výročí úmrtí 

22.8.1962 zemř. JAN VANĚK, návrhář nábytku, bytový a výstavní architekt (nar. 13.1.1891) - 50. výročí 
úmrtí 

23.8.1867 nar. MARCEL SCHWOB, francouzský básník a prozaik (zemř. 12.2.1905) – 145. výročí 
narození 

23.8.1912 nar. GENE KELLY, americký filmový herec a tanečník (zemř. 2.2.1996) - 100. výročí 
narození 

23.8.1912 nar. JARA RIBNIKAR, srbská básnířka, prozaička a překladatelka českého původu –  
100. výročí narození 

23.8.1937 zemř. ALBERT ROUSSEL, francouzský skladatel (nar. 5.4.1869) – 75. výročí úmrtí 
24.8.1882 nar. MAX URBAN, architekt, urbanista, filmový kameraman a režisér (zemř. 17.7.1959) –  

130. výročí narození 
24.8.1932 nar. LADISLAV SMOČEK, divadelní režisér a dramatik - 80. výročí narození 
24.8.1947 nar. PAULO COELHO, brazilský romanopisec a dramatik - 65. výročí narození 
25.8.1867 nar. SIGISMUND BOUŠKA, vl. jm. Ludvík B., básník, prozaik, překladatel, kritik, jeden ze 

zakladatelů Katolické moderny (zemř. 29.8.1942) - 145. výročí narození 
25.8.1957 zemř. LEO PERUTZ, pražský německý prozaik a dramatik (nar. 2.11.1884) - 55. výročí úmrtí 
25.8.1957 zemř. UMBERTO SABA, italský básník (nar. 9.3.1883) - 55. výročí úmrtí 
27.8.1787 zemř. IGNÁC FRANTIŠEK PLATZER, sochař (nar. 6.6.1717) – 225. výročí úmrtí 
27.8.1882 nar. JAROSLAV KŘIČKA, hudební skladatel a sbormistr (zemř. 23.1.1969) - 130. výročí 

narození 
27.8.1902 nar. JURIJ IVANOVYČ JANOVSKYJ, ukrajinský prozaik a spolutvůrce ukrajinské 

kinematografie (zemř. 25.2.1954) - 110. výročí narození 
28.8.1882 nar. v Brně ERNST WEISS, německy píšící prozaik (zemř. 15.6.1940) - 130. výročí narození 



28.8.1987 zemř. JOHN HUSTON, americký filmový režisér (nar. 5.8.1906) - 25. výročí úmrtí 
29.8.1632 nar. JOHN LOCKE, anglický filozof (zemř. 28.10.1703) - 380. výročí narození 
29.8.1862 nar. MAURICE MAETERLINCK, belgický básník, dramatik a esejista píšící francouzsky, 

nositel Nobelovy ceny (zemř. 6.5.1949) - 150. výročí narození 
30.8.1797 nar. MARY SHELLEY, anglická prozaička (zemř. 1.2.1851) - 215. výročí narození 
30.8.1942 nar. EUGEN BRIKCIUS, akční umělec, filozof a neolatinský básník - 70. výročí narození 
31.8.1802 zemř. VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH, jazykovědec, průkopník slavistiky (nar. 28.9.1735) - 

210. výročí úmrtí 
31.8.1867 zemř. CHARLES BAUDELAIRE, francouzský básník, kritik a esejista (nar. 9.4.1821) - 

145. výročí úmrtí 
31.8.1932 nar. v Prostějově IVO MOŽNÝ, sociolog a publicista, působí v Brně - 80. výročí narození 
31.8.1937 nar. MARK SERGEJEVIČ CHARITONOV, ruský prozaik - 75. výročí narození 
31.8.1967 zemř. ILJA GRIGORJEVIČ ERENBURG, ruský prozaik a publicista (nar. 27.1.1891) –  

45. výročí úmrtí 

 

ZÁŘÍ 
1.9.1872 nar. LEOPOLD BAUER, architekt a teoretik, studoval na průmyslové škole v Brně (zemř. 

7.10.1938) – 140. výročí narození 
1.9.1887 nar. BLAISE CENDRARS, vl. jm. Frédéric Sauser-Sall, francouzský básník a prozaik (zemř. 

21.1.1961) - 125. výročí narození 
1.9.1962 nar. VÍT VLNAS, historik - 50. výročí narození 
2.9.1922 zemř. SERVÁC HELLER, žurnalista a prozaik (nar. 12.5.1845) – 90. výročí úmrtí 
2.9.1922 zemř. HENRY LAWSON, australský prozaik a básník (nar. 17.6.1867) - 90. výročí úmrtí 
2.9.1937 zemř. PIERRE FREDI baron DE COUBERTIN, francouzský filozof, historik, iniciátor 

obnovení olympijských her (nar. 1.1.1863) - 75. výročí úmrtí 



3.9.1927 nar. ALES MICHAJLOVIČ ADAMOVIČ, běloruský prozaik a literární vědec (zemř. 
26.1.1994) - 85. výročí narození 

3.9.1962 zemř. EDWARD ESTLIN CUMMINGS, americký básník, prozaik a malíř (nar. 14.10.1894) - 
50. výročí úmrtí 

3.9.1987 zemř. VIKTOR PLATONOVIČ NĚKRASOV, ruský prozaik (nar. 17.6.1911) - 25. výročí 
úmrtí 

4.9.1847 zemř. FRANTIŠEK VLADISLAV HEK, národní buditel, skladatel a spisovatel (nar. 
11.4.1769) - 165. výročí úmrtí 

4.9.1892 nar. DARIUS MILHAUD, francouzský skladatel (zemř. 22.6.1974) - 120. výročí narození 
4.9.1907 zemř. EDVARD GRIEG, norský hudební skladatel (nar. 15.6.1843) - 105. výročí úmrtí 
4.9.1922 nar. FILIP JANSKÝ, vl. jm. Richard Husmann, prozaik (zemř. 20.8.1987) - 90. výročí 

narození 
4.9.1922 nar. PER OLOF SUNDMAN, švédský prozaik (zemř. 9.10.1992) - 90. výročí narození 
4.9.1927 nar. FERENC SÁNTA, maďarský prozaik a filmový scenárista (zemř. 6.6.2008) – 85. výročí 

narození 
4.9.1942 zemř. ZSIGMOND MÓRICZ, maďarský prozaik (nar. 2.7.1879) - 70. výročí úmrtí 
5.9.1857 zemř. AUGUSTE COMTE, francouzský filozof a sociolog (nar. 19.1.1798) – 155. výročí úmrtí 
5.9.1907 zemř. v Brně JOSEF MERHAUT, prozaik, básník, novinář, divadelní kritik (nar. 13.10.1863) - 

105. výročí úmrtí 
5.9.1912 nar. JOHN CAGE, americký skladatel (zemř. 12.8.1992) - 100. výročí narození 
5.9.1942 nar. WERNER HERZOG, německý filmový režisér - 70. výročí narození 
6.9.1907 zemř. SULLY PRUDHOMME, vl. jm. René Francois Armand P., francouzský básník  

a esejista, nositel Nobelovy ceny (nar. 16.3.1839) – 105. výročí úmrtí 
7.9.1692 zemř. MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER, kazatel, překladatel, spisovatel (nar. 13.2.1630) – 320. 

výročí úmrtí 



7.9.1707 nar. GEORGES LOUIS LECLERC hrabě de BUFFON, francouzský přírodovědec a spisovatel  
(zemř. 16.4.1788) – 305. výročí narození 

7.9.1932 nar. MALCOLM BRADBURY, anglický prozaik a kritik (zemř. 27.11.2000) - 80. výročí 
narození 

7.9.1962 zemř. KAREN BLIXEN, dánská prozaička (nar. 17.4.1885) - 50. výročí úmrtí 
8.9.1882 nar. ALBERTO VOJTĚCH FRIČ, spisovatel, etnograf a botanik (zemř. 4.12.1944) - 130. 

výročí narození 
8.9.1947 nar. MARIE MRAVCOVÁ, literární historička a teoretička – 65. výročí narození 
9.9.1892 nar. VOJTĚCH SEDLÁČEK, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 3.2.1973) - 120. výročí narození 
9.9.1912 zemř. JAROSLAV VRCHLICKÝ, vl. jm. Emil Frída, básník, prozaik, dramatik, překladatel, 

literární a divadelní kritik (nar. 17.2.1853) - 100. výročí úmrtí 
10.9.1712 zemř. MARTIN VON COCHEM, německý spisovatel, teolog a kazatel (nar. 1630) – 300. 

výročí úmrtí 
10.9.1797 zemř. MARY WOLLSTONECRAFT, anglická spisovatelka, bojovnice za emancipaci žen (nar. 

27.4.1759) - 215. výročí úmrtí 
10.9.1827 zemř. UGO FOSCOLO, italský básník, prozaik a literární kritik (nar. 6.2.1778) - 185. výročí 

úmrtí 
10.9.1897 nar. GEORGES BATAILLE, francouzský spisovatel a filozof (zemř. 9.7.1962) - 115. výročí 

narození 
10.9.1957 nar. ANDREI MAKINE, francouzský prozaik ruského původu – 55. výročí narození 
10.9.1957 nar. PAWEL HUELLE, polský prozaik a publicista – 55. výročí narození 
11.9.1862 nar. O. HENRY, vl. jm. William Sydney Porter, americký humorista, povídkář (zemř. 

5.6.1910) - 150. výročí narození 
11.9.1922 nar. ERICH SOJKA, překladatel polské literatury (zemř. 28.5.1997) - 90. výročí narození 



11.9.1932 nar. JERZY AFANASJEW, polský básník, satirik, dramatik, filmový režisér, autor knih pro 
děti (zemř. 27.9.1991) - 80. výročí narození 

11.9.1987 zemř. LADISLAV STEHLÍK, básník a prozaik (nar. 26.6.1908) - 25. výročí úmrtí 
12.9.1977 zemř. ROBERT LOWELL, americký básník (nar. 1.3.1917) - 35. výročí úmrtí 
13.9.1592 zemř. MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE, francouzský  renesanční myslitel, tvůrce žánru 

eseje (nar. 28.2.1533) – 420. výročí úmrtí 
13.9.1932 nar. RADOSLAV BRZOBOHATÝ, herec – 80. výročí narození 
13.9.1977 zemř. LEOPOLD STOKOWSKI, americký dirigent (nar. 18.4.1882) – 35. výročí úmrtí 
14.9.1817 nar. THEODOR STORM, německý prozaik a básník (zemř. 4.7.1888) - 195. výročí narození 
14.9.1927 zemř. ISADORA DUNCAN, americká tanečnice (nar. 27.5.1878) - 85. výročí úmrtí 
14.9.1937 zemř. TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK, filozof, sociolog, politik, první prezident 

Československé republiky (nar. 7.3.1850 v Hodoníně) - 75. výročí úmrtí 
15.9.1867 nar. PETR BEZRUČ, vl. jm. Vladimír Vašek, básník a prozaik, působil v Brně (zemř. 

17.2.1958) – 145. výročí narození 
16.9.1887 nar. HANS (JEAN) ARP, německý sochař, malíř a básník píšící německy a francouzsky  

(zemř. 7.6.1966) - 125. výročí narození 
16.9.1897 nar. OTAKAR ŠTORCH-MARIEN, nakladatel, knihkupec, autor memoárů (zemř. 12.3.1974) - 

115. výročí narození 
16.9.1937 nar. KAREL MILOTA, vl. jm. K. Hroch, prozaik, básník, překladatel (zemř. 30.4.2002) - 75. 

výročí narození 
16.9.1977 zemř. MARIA CALLAS, vl. jm. Kalogeropoulos, řeckoamerická operní pěvkyně (nar. 

2.12.1923) - 35. výročí úmrtí 
17.9.1832 nar. MIROSLAV TYRŚ, historik umění, překladatel, zakladatel Sokola (zemř. 8.8.1884) – 

180. výročí narození 



17.9.1897 zemř. VOJTĚCH IGNÁC ULLMANN, architekt, představitel neorenesance (nar. 23.4.1822) - 
115. výročí úmrtí 

17.9.1917 zemř. JOSEF KRÁL, klasický filolog a překladatel (nar. 18.12.1853) - 95. výročí úmrtí 
17.9.1922 nar. v Brně OLGA ZEZULOVÁ-WALTROVÁ, básnířka, prozaička, autorka divadelních  

a rozhlasových her, režisérka (zemř. 28.8.2001) - 90. výročí narození 
17.9.1937 nar. ALBERTINE SARRAZIN, francouzská prozaička (zemř. 10.7.1967) – 75. výročí narození 
17.9.1952 nar. v Kyjově JARMILA BEDNAŘÍKOVÁ, historička, archeoložka, filoložka, prozaička, 

působí v Brně – 60. výročí narození 
18.9.1807 nar. KAREL SLAVOJ AMERLING, přírodovědec, pedagog a osvětový pracovník (zemř. 

2.11.1884) - 205. výročí narození 
18.9.1947 nar. MICHAEL TŘEŠTÍK, prozaik a publicista – 65. výročí narození 
18.9.1972 zemř. v Brně BOHUSLAV FUCHS, architekt, urbanista (nar. 24.3.1895) - 40. výročí úmrtí 
19.9.1877 nar. JOSEF TVRDÝ, filozof, působil v Brně (zahynul 13.3.1942 v Mauthausenu) – 135. výročí 

narození 
19.9.1912 nar. JOSEF LIESLER, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 23.8.2005) - 100. výročí narození 
20.9.1902 nar. CESARE ZAVATTINI, italský prozaik a filmový scenárista, představitel filmového 

neorealismu (zemř. 13.10.1989) - 110. výročí narození 
20.9.1957 zemř. JEAN SIBELIUS, finský hudební skladatel (nar. 8.12.1865) - 55. výročí úmrtí 
21.9.1792 nar. JOHANN PETER ECKERMANN, německý spisovatel a literární vědec (zemř. 3.12.1854) 

- 220. výročí narození 
21.9.1812 zemř. JOHANN EMANUEL SCHIKANEDER, rakouský dramatik a divadelník, od r. 1807 byl 

ředitelem divadla v Brně (nar. 1.9.1751) – 200. výročí úmrtí 
21.9.1832 zemř. sir WALTER SCOTT, skotský romanopisec, básník a sběratel lidové slovesnosti (nar. 

15.8.1771) - 180. výročí úmrtí 
21.9.1867 nar. JEHAN RICTUS, vl. jm. Gabriel Randon, francouzský básník (zemř. 7.11.1933) –  



145. výročí narození 
21.9.1902 nar. TOYEN, vl. jm. Marie Čermínová, malířka a grafička, představitelka surrealismu (zemř. 

9.11.1980) – 110. výročí narození 
21.9.1907 nar.  ZDENĚK TUMA, malíř a scénograf (zemř. 14.12.1943) – 105. výročí narození 
23.9.1907 nar. FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ, herec a režisér (zemř. 26.10.1993) - 105. výročí narození 
24.9.1802 zemř. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ RADIŠČEV, ruský spisovatel a osvícenský myslitel  

(nar. 31.8.1749) - 210. výročí úmrtí 
25.9.1897 nar. WILLIAM FAULKNER, americký prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 6.7.1962) –  

115. výročí narození 
25.9.1907 nar. ROBERT BRESSON, francouzský filmový režisér (zemř. 18.12.1999) - 105. výročí 

narození 
25.9.1947 nar. MILENA LENDEROVÁ, historička a archivářka – 65. výročí narození 
26.9.1767 nar. v Městečku Trnávka, okr. Svitavy, WENZEL MÜLLER, hudební skladatel, působil též v 

Brně (zemř. 3.8.1835) – 245. výročí narození 
26.9.1892 nar. MARINA CVETAJEVA, ruská básnířka a překladatelka (zemř. 31.8.1941) – 120. výročí 

narození 
26.9.1917 zemř. EDGAR DEGAS, francouzský malíř, grafik a sochař (nar. 19.6.1834) - 95. výročí úmrtí 
26.9.1932 nar. VLADIMIR VOJNOVIČ, ruský prozaik-satirik - 80. výročí narození 
26.9.1952 zemř. GEORGE SANTAYANA, americký básník, filozof, prozaik, esejista (nar. 16.12.1863) - 

60. výročí úmrtí 
27.9.1627 nar. JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, francouzský teolog a kazatel (zemř. 12.4.1704) –  

385. výročí narození 
28.9.1907 nar. v Příbrami, okr. Brno-venkov, RAJMUND HABŘINA, spisovatel, literární a divadelní 

kritik (zemř. 2.4.1960 v Brně) - 105. výročí narození 



29.9.1547 nar. MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA, španělský spisovatel a dramatik (zemř. 
23.4.1616) - 465. výročí narození 

29.9.1902 zemř. ÉMILE ZOLA, francouzský prozaik a publicista (nar. 2.4.1840) - 110. výročí úmrtí 
29.9.1912 nar. PERE CALDERS, katalánský prozaik a výtvarník (zemř. 21.7.1994) - 100. výročí 

narození 
29.9.1912 nar. MICHELANGELO ANTONIONI, italský filmový režisér (zemř. 30.7.2007) - 100. výročí 

narození 
29.9.1932 nar. MILAN POŠTOLKA, hudební vědec (zemř. 14.12.1993) - 80. výročí narození 
29.9.1967 zemř. CARSON MAC CULLERS, americká prozaička (nar. 19.2.1917) - 45. výročí úmrtí 
30.9.1857 nar. HERMANN SUDERMANN, německý dramatik a prozaik (zemř. 21.11.1928) - 155. 

výročí narození 
30.9.1862 nar. v Křetíně, okr. Blansko, FRANTIŠEK MAREŠ, osvětový pracovník, organizátor, ředitel 

Vesny  (zemř. 11.9.1941 v Brně) - 150. výročí narození 
30.9.1927 založena Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí - 85. výročí 
30.9.1937 nar. JUREK BECKER, německý prozaik a scenárista (zemř. 14.3.1997) - 75. výročí narození 
30.9.2002 zemř. MILOŠ MACOUREK, básník a prozaik, autor knih pro děti (nar. 2.12.1926) – 10. 

výročí úmrtí 

 

ŘÍJEN 
1.10.1842 nar. CHARLES CROS, francouzský básník a vynálezce (zemř. 9.8.1888) - 170. výročí 

narození 
1.10.1852 nar. BOHUMIL HAVLASA, prozaik (zemř. 25.11.1877) - 160. výročí narození 
2.10.1787 nar. VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ, srbský filolog, etnograf, folklorista, historik, tvůrce 

novodobého srbského jazyka (zemř. 7.2.1864) - 225. výročí narození 
2.10.1867 nar. TIMRAVA, vl. jm. Božena Slančíková, slovenská prozaička (zemř. 27.11.1951) –  



145. výročí narození 
2.10.1892 zemř. ERNEST RENAN, francouzský historik, filozof, prozaik a dramatik (nar. 27.2.1823) - 

120. výročí úmrtí 
2.10.1922 nar. OTMAR MÁCHA, hudební skladatel (zemř. 14.12.2006) – 90. výročí narození 
2.10.1977 zemř. VLADIMÍR MÜLLER, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista (nar. 8.8.1904) - 

35. výročí úmrtí 
3.10.1762 nar. ANTON BERNOLÁK, slovenský filolog a spisovatel (zemř. 15.1.1813) - 250. výročí 

narození 
3.10.1802 nar. GEORGE RIPLEY, americký spisovatel a náboženský reformátor (zemř. 4.7.1880) –  

210. výročí narození 
3.10.1897 nar. LOUIS ARAGON, francouzský básník a prozaik (zemř. 24.12.1982) - 115. výročí 

narození 
3.10.1907 nar. PAVEL TROST, jazykovědec a literární historik, vystudoval a jeden čas působil v Brně 

(zemř. 6.1.1987) - 105. výročí narození 
3.10.1922 nar. LUBOMÍR DOLEŽEL, literární vědec a lingvista – 90. výročí narození 
3.10.1987 zemř. JEAN ANOUILH, francouzský dramatik (nar. 23.6.1910) - 25. výročí úmrtí 
4.10.1472 nar. LUCAS CRANACH starší, německý malíř a rytec (zemř. 16.10.1553) - 540. výročí 

narození 
4.10.1582 zemř. sv. TEREZIE JEŽÍŠOVA, vl. jm. Teresa de Cepeda y Ahumada, španělská mystička  

(nar. 28.3.1515) - 430. výročí úmrtí 
4.10.1867 nar. FRANTIŠEK VÁCLAV KREJČÍ, literární a divadelní kritik, literární historik, prozaik, 

dramatik, publicista (zemř. 30.9.1941) - 145. výročí narození 
4.10.1872 nar. ALEXANDER VON ZEMLINSKY, rakouský skladatel a dirigent (zemř. 15.3.1942) - 

140. výročí narození 
4.10.1967 nar. MILOŠ URBAN, prozaik – 45. výročí narození 



4.10.1982 zemř. VÁCLAV KAPLICKÝ, prozaik (nar. 28.8.1895) - 30. výročí úmrtí 
5.10.1917 nar. MAGDA SZABÓ, maďarská básnířka, prozaička a dramatička (zemř. 19.11.2007) - 95. 

výročí narození 
5.10.1932 nar. JAN KOBLASA, sochař, malíř, grafik – 80. výročí narození 
5.10.1992 zemř. MILADA VILÍMKOVÁ, histori čka umění a egyptoložka (nar. 26.12.1921  

ve Vizovicích) – 20. výročí úmrtí 
6.10.1882 nar. KAROL SZYMANOWSKI, polský hudební skladatel (zemř. 29.3.1937) - 130. výročí 

narození 
6.10.1887 nar. v Brně MARIA JERITZA, vl. jm. Marie Jedličková, operní pěvkyně-sopranistka (zemř. 

10.7.1982) – 125. výročí narození 
6.10.1887 nar. LE CORBUSIER, vl. jm. Charles-Édouard Jeanneret-Gris, francouzský architekt, 

urbanista a malíř (zemř. 27.8.1965) - 125. výročí narození 
6.10.1892 zemř. lord ALFRED TENNYSON, anglický básník (nar. 6.8.1809) - 120. výročí úmrtí 
6.10.1927 premiérou filmu Jazz Singer zahájena éra zvukového filmu - 85. výročí 
7.10.1552 nar. WALTER RALEIGH, anglický mořeplavec a spisovatel (zemř. 29.10.1618) - 460. výročí 

narození 
7.10.1827 nar. SOBĚSLAV HIPPOLYT PINKAS, malíř (zemř. 30.12.1901) - 185. výročí narození 
8.10.1797 nar. LUDWIG FÖRSTER, rakouský architekt, spoluvytvářel moderní podobu Brna (zemř. 

16.6.1863) - 215. výročí narození 
8.10.1922 nar. v Brně VOJTĚCH JESTŘÁB, básník, prozaik, překladatel (zemř. 24.3.2003) - 90. výročí 

narození 
8.10.1927 zemř. RICARDO GÜIRALDES, argentinský prozaik (nar. 13.2.1886) - 85. výročí úmrtí 
9.10.1857 nar. IVO VOJNOVIĆ, chorvatský spisovatel a dramatik (zemř. 30.8.1929) - 155. výročí 

narození 
9.10.1902 nar. FRANCESCO JOVINE, italský prozaik (zemř. 30.4.1950) - 110. výročí narození 



9.10.1922 nar. LADISLAV RYCHMAN, filmový a televizní režisér a scenárista (zemř. 1.4.2007) - 90. 
výročí narození 

9.10.1932 nar. v Brně JINDŘICH UHER, básník a prozaik (zemř. 14.6.1998) - 80. výročí narození 
9.10.1967 zemř. ANDRÉ MAUROIS, vl. jm. Émile Herzog, francouzský prozaik a životopisec (nar. 

26.7.1885) - 45. výročí úmrtí 
10.10.1892 nar. IVO ANDRIĆ, srbský básník a spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemř. 13.3.1975) –  

120. výročí narození 
10.10.1942 zemř. RICHARD SCHAUKAL, německy píšící prozaik a básník (nar. 27.5.1874 v Brně) –  

70. výročí úmrtí 
11.10.1782 nar. STEEN STEENSEN BLICHER, dánský prozaik a básník (zemř. 26.3.1848) - 230. výročí 

narození 
11.10.1982 zemř. JEAN EFFEL, vl. jm. François Lejeune, francouzský kreslíř a karikaturista (nar. 

12.2.1908) – 30. výročí úmrtí 
12.10.1862 nar. MARIE HÜBNEROVÁ, herečka (zemř. 5.8.1931) - 150. výročí narození 
12.10.1917 nar. ZDENĚK URBÁNEK, prozaik, překladatel a esejista (zemř. 12.6.2008) - 95. výročí 

narození 
12.10.1937 nar. JIŘÍ VŠETEČKA, fotograf – 75. výročí narození 
12.10.1977 zemř. JAN ZRZAVÝ, malíř, grafik, ilustrátor a scénograf (nar. 5.11.1890) - 35. výročí úmrtí 
13.10.1907 nar. YVES ALLEGRET, francouzský filmový režisér - 105. výročí narození 
13.10.1922 nar. v Brně ALEXEJ FRIED, hudební skladatel – 90. výročí narození 
14.10.1942 nar. PÉTER NÁDAS, maďarský prozaik - 70. výročí narození 
14.10.1967 zemř. MARCEL AYMÉ,  francouzský prozaik, dramatik a novinář (nar. 29.3.1902) – 45. 

výročí úmrtí 
14.10.1977 zemř. BING CROSBY, americký herec a zpěvák (nar. 2.5.1904) - 35. výročí úmrtí 



15.10.1607 nar. MADELEINE DE SCUDÉRY, francouzská prozaička (zemř. 2.6.1701) – 405. výročí 
narození 

15.10.1897 nar. ILJA ILF, vl. jm. I. Arnoldovič Fajnzilberg, ruský prozaik - satirik (zemř. 13.4.1937) - 
115. výročí narození 

15.10.1917 nar. ZOLTÁN FÁBRI, maďarský filmový režisér (zemř. 23.8.1994) - 95. výročí narození 
16.10.1827 nar. ARNOLD BÖCKLIN, švýcarský malíř (zemř. 16.1.1901) - 185. výročí narození 
16.10.1907 nar. ROGER VAILLAND, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 17.5.1965) - 105. výročí 

narození 
16.10.1927 nar. GÜNTER GRASS, německý prozaik, básník a dramatik, nositel Nobelovy ceny - 85. 

výročí narození 
16.10.1932 nar. GUDBERGUR BERGSSON, islandský prozaik - 80. výročí narození 
16.10.1962 zemř. GASTON BACHELARD, francouzský filozof, matematik, fyzik a literární teoretik  

(nar. 27.6.1884) - 50. výročí úmrtí 
17.10.1837 zemř. JOHANN NEPOMUK HUMMEL, rakouský skladatel a klavírista (nar. 14.11.1778) – 

175. výročí úmrtí 
17.10.1892 nar. OTAKAR JEREMIÁŠ, skladatel a dirigent (zemř. 5.3.1962) - 120. výročí narození 
17.10.1912 nar. JOŹE UDOVIČ, slovinský básník, prozaik a překladatel (zemř. 5.11.1986) - 100. výročí 

narození 
17.10.1962 zemř. NATALIE GONČAROVA, ruská malířka (nar. 4.6.1881) - 50. výročí úmrtí 
17.10.1972 zemř. FRANTIŠEK GEL, vl. jm. F. Feigel, prozaik a publicista (nar. 18.9.1901) - 40. výročí 

úmrtí 
18.10.1697 nar. CANALETTO, vl. jm. Antonio Canal, italský malíř a grafik (zemř. 20.4.1768) - 315. 

výročí narození 
18.10.1777 nar. HEINRICH VON KLEIST, německý básník a dramatik (zemř. 21.11.1811) - 235. výročí 

narození 



18.10.1907 nar. MIHAIL SEBASTIAN, vl. jm. Josef Hechter, rumunský dramatik, prozaik, divadelní 
kritik (zemř. 29.5.1945) – 105. výročí narození 

18.10.1927 zemř. JOSEF THOMAYER, lékař a spisovatel (nar. 23.3.1853) - 85. výročí úmrtí 
18.10.1932 nar. JIŘÍ NĚMEC, filozof, překladatel a publicista (zemř. 4.10.2001) – 80. výročí narození 
18.10.1942 nar. BOHUSLAV BLAŽEK, sociolog, ekolog a publicista (zemř. 20.11.2004) - 70. výročí 

narození 
18.10.1942 nar. SVATOPLUK KARÁSEK, hudebník, textař a prozaik - 70. výročí narození 
19.10.1942 nar. JANA KNITLOVÁ, prozaička, dramatička, rozhlasová a filmová scenáristka - 70. výročí 

narození 
19.10.1957 zemř. ERICH AUERBACH, americký literární vědec, německého původu (nar. 9.6.1892) –  

55. výročí úmrtí 
20.10.1632 nar. CHRISTOPHER WREN, anglický architekt (zemř. 25.2.1723) - 380. výročí narození 
20.10.1932 nar. v Lovčicích, okr. Hodonín, MIROSLAV VÍZDAL, prozaik, reportér, fotograf - 80. výročí 

narození 
20.10.1947 zemř. JAROSLAV ZAORÁLEK, překladatel a jazykovědec (nar. 22.12.1896 v Spytihněvi, 

okr. Zlín) - 65. výročí úmrtí 
21.10.1772 nar. SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, anglický básník, filozof a literární kritik (zemř. 

25.7.1834) - 240. výročí narození 
21.10.1917 nar. DIZZY GILLESPIE, vl. jm. John Birks Gillespie, americký džezový hudebník a skladatel  

(zemř. 6.1.1993) - 95. výročí narození 
21.10.1922 nar. PETER DEMETZ, americký literární historik česko-německého původu - 90. výročí 

narození 
21.10.1922 nar. IVAN KUPEC, slovenský básník, esejista a překladatel (zemř. 15.5.1997) - 90. výročí 

narození 



21.10.1927 zemř. BORISLAV STANKOVIĆ, srbský prozaik a dramatik (nar. 31.12.1876) - 85. výročí 
úmrtí 

22.10.1882 zemř. JÁNOS ARANY, maďarský básník (nar. 2.3.1817) - 130. výročí úmrtí 
22.10.1907 nar. JULES ROY, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 15.6.2000) - 105. výročí narození 
22.10.1962 nar. VÍT KREMLIČKA, básník a prozaik – 50. výročí narození 
22.10.1992 zemř. CARLO BERNARI, vl. jm. C. Bernard, italský prozaik, žurnalista a filmový scenárista,  

(nar. 13.10.1909) – 20. výročí úmrtí 
23.10.1817 nar. PIERRE ATHANASE LAROUSSE, francouzský gramatik, lexikograf a nakladatel  

(zemř. 3.1.1875) - 195. výročí narození 
23.10.1872 zemř. THÉOPHILE GAUTIER, francouzský básník, prozaik a malíř (nar. 30.8.1811) –  

140. výročí úmrtí 
23.10.1902 nar. KRISTMANN GUDMUNDSSON, islandský prozaik (zemř. 20.11.1983) - 110. výročí 

narození 
23.10.1927 nar. LESZEK KOŁAKOWSKI, polský prozaik, filozof, publicista a překladatel (zemř. 

17.7.2009) - 85. výročí narození 
23.10.1942 nar. MICHAEL CRICHTON, americký prozaik a scenárista (zemř. 4.11.2008) – 70. výročí 

narození 
23.10.1967 zemř. JINDŘICH JINDŘICH, skladatel a etnograf (nar. 5.3.1876) - 45. výročí úmrtí 
24.10.1882 nar. EMMERICH KÁLMÁN, maďarský skladatel (zemř. 30.10.1953) - 130. výročí narození 
24.10.1897 nar. BARTOŠ VLČEK, básník, prozaik, literární kritik, překladatel (zemř. 7.1.1926 v Brně) - 

115. výročí narození 
24.10.1927 nar. GILBERT BÉCAUD, francouzský skladatel a šansoniér (zemř. 18.12.2001) –  

85. výročí narození 
25.10.1902 zemř. FRANK NORRIS, americký prozaik (nar. 5.3.1870) – 110. výročí úmrtí 
25.10.1932 nar. THEODOR PIŠTĚK ml., malíř a filmový výtvarník - 80. výročí narození 



25.10.1932 nar. JAN ŠPÁTA, filmový dokumentarista a publicista (zemř. 18.8.2006) - 80. výročí narození 
26.10.1842 nar. VASILIJ VASILJEVIČ VEREŠČAGIN, ruský malíř (zemř. 13.4.1904) - 170. výročí 

narození 
26.10.1957 zemř. NIKOS KAZANTZAKIS, řecký spisovatel (nar. 18.2.1883) - 55. výročí úmrtí 
27.10.1782 nar. NICCOLO PAGANINI, italský houslista a skladatel (zemř. 27.5.1840) - 230. výročí 

narození 
27.10.1862 nar. HUBERT GORDON SCHAUER, literární kritik, žurnalista, filozof (zemř. 26.7.1892) -

150. výročí narození 
27.10.1917 nar. PAVEL TIGRID, vl. jm. P. Schönfeld, spisovatel, publicista a politik (zemř. 31.8.2003) - 

95. výročí narození 
27.10.1927 nar. JIŘÍ MATYS, skladatel - 85. výročí narození 
27.10.1932 nar. SYLVIA PLATH, americká básnířka (zemř. 11.2.1963) - 80. výročí narození 
27.10.1932 nar. ZDENĚK ZIEGLER, grafik - 80. výročí narození 
27.10.1952 zemř. JIŘÍ FREJKA, divadelní režisér, teoretik a pedagog (nar. 6.4.1904) - 60. výročí úmrtí 
28.10.1947 zemř. v Brně VLADIMÍR FISCHER, architekt (nar. 4.7.1870) – 65. výročí úmrtí 
29.10.1882 nar. JEAN GIRAUDOUX, francouzský prozaik, dramatik a diplomat (zemř. 31.1.1944) –  

130. výročí narození 
29.10.1887 nar. v Pohledci, okr. Žďár n. Sázavou, JOSEF JAMBOR, malíř (zemř. 18.9.1964) - 125. výročí 

narození 
29.10.1902 nar. FRANTIŠEK LAICHTER, nakladatel (zemř. 29.5.1985) - 110. výročí narození 
29.10.1937 zemř. ÉLIE FAURE, francouzský historik umění a esejista (nar. 4.4.1873) - 75. výročí úmrtí 
30.10.1787 zemř. FERDINANDO GALIANI, italský prozaik, básník, ekonom a diplomat (nar. 2.12.1728) 

–  225. výročí úmrtí 
30.10.1887 nar. GEORG HEYM, německý básník a prozaik (zemř. 16.1.1912) - 125. výročí narození 
30.10.1922 zemř. GÉZA GÁRDONYI, maďarský básník a prozaik (nar. 3.8.1863) - 90. výročí úmrtí 



30.10.1922 nar. DARCY RIBEIRO, brazilský prozaik a esejista (zemř. 17.2.1997) - 90. výročí narození 
30.10.1932 zemř. JOSEF ŠVÁB-MALOSTRANSKÝ, herec, kabaretní komik a písničkář, průkopník 

českého filmu (nar. 16.3.1860) - 80. výročí úmrtí 
30.10.1932 nar. LOUIS MALLE, francouzský filmový režisér (zemř. 24.11.1995) - 80. výročí narození 
30.10.1937 nar. CLAUDE LELOUCH, francouzský filmový režisér - 75. výročí narození 
31.10.1632 pokřtěn JAN VERMEER VAN DELFT, holandský malíř (pohřben 15.12.1675) - 380. výročí 

křtu 
31.10.1857 nar. AXEL MUNTHE, švédský prozaik (zemř. 11.2.1949) -  155. výročí narození 
31.10.1877 nar. HELENA MALÍŘOVÁ, prozaička (zemř. 17. 2.1940) - 135. výročí narození 
31.10.1902 nar. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, brazilský básník, povídkář a esejista (zemř. 

17.8.1987) - 110. výročí narození 
31.10.1902 nar. v Dubňanech, okr. Hodonín, KAREL KAPOUN, básník, redaktor brněnského rozhlasu  

(zemř. 10.6.1963 v Tišnově, okr. Brno-venkov) - 110. výročí narození 
31.10.1912 nar. JEAN AMÉRY, vl. jm. Hans Mayer, rakouský filozof a esejista (zemř. 17.10.1978) –  

100. výročí narození 

LISTOPAD 
1.11.1907 zemř. ALFRED JARRY, francouzský prozaik a dramatik (nar. 8.9.1873) - 105. výročí úmrtí 
1.11.1972 zemř. EZRA WESON LOOMIS POUND, americký básník, literární kritik a překladatel  

(nar. 30.10.1885) - 40. výročí úmrtí 
2.11.1902 nar. GYULA ILLYÉS, maďarský básník, prozaik, dramatik a publicista (zemř. 15.4.1983) - 

110. výročí narození 
2.11.1907 nar. GEORGES SCHÉHADÉ, libanonský francouzsky píšící básník a dramatik (zemř. 

17.1.1989) – 105. výročí narození 
3.11.1917 zemř. LÉON BLOY, francouzský katolický prozaik, kritik a žurnalista (nar. 11.7.1846) –  

95. výročí úmrtí 



3.11.1927 zemř. KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD, prozaik a novinář (nar. 21.2.1860) - 85. výročí úmrtí 
3.11.1957 nar. MARTIN M. ŠIMEČKA, slovenský prozaik a publicista – 55. výročí narození 
4.11.1847 zemř. FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY, německý hudební skladatel a dirigent (nar. 

3.2.1809) - 165. výročí úmrtí 
4.11.1892 zemř. FLORIMOND ROGER HERVÉ, francouzský skladatel (nar. 30.6.1825) - 120. výročí 

úmrtí 
4.11.1897 nar. BENJAMIN JEDLIČKA, literární historik a překladatel z francouzštiny a italštiny  

(zemř. 26.4.1967) - 115. výročí narození  
4.11.1927 nar. ZDENĚK PEŠAT, literární historik (zemř. 29.3.2010) - 85. výročí narození 
5.11.1932 nar. MIROSLAV ČERVENKA, básník, literární teoretik, historik a kritik, překladatel  

(zemř. 19.11.2005) - 80. výročí narození 
5.11.1977 zemř. RENÉ GOSCINNY, francouzský kreslíř a humorista (nar. 14.8.1926) – 35. výročí úmrtí 
5.11.1997 zemř. HELENA ŠMAHELOVÁ, prozaička, autorka knih pro děti a mládež (nar. 14.7.1910) - 

15. výročí úmrtí 
6.11.1872 nar. FRANTIŠEK BÍLEK, sochař, řezbář a grafik (zemř. 13.10.1941) - 140. výročí narození 
7.11.1867 nar. JINDŘICH VODÁK, divadelní a literární kritik (zemř. 10.4.1940) - 145. výročí narození 
7.11.1992 zemř. JAROSLAV PEŠINA, historik umění (nar. 27.4.1912) – 20. výročí úmrtí 
8.11.1942 zahynul v Osvětimi JAROSLAV MARIA, vl. jm. J. Mayer, dramatik a prozaik (nar. 

24.2.1870) - 70. výročí úmrtí 
9.11.1832 nar. ÉMILE GABORIAU, francouzský prozaik, tvůrce francouzské detektivky (zemř. 

28.9.1873) - 180. výročí narození 
9.11.1877 zemř. KAREL SABINA, spisovatel, novinář, libretista (nar. 29.12.1813) - 135. výročí úmrtí 
9.11.1897 nar. LADISLAV SUTTNAR, malíř, grafik, průmyslový výtvarník a umělecký teoretik  

(zemř. 17.11.1976) - 115. výročí narození 
9.11.1932 nar. ANTONÍN MOKREJŠ, filozof a estetik - 80. výročí narození 



10.11.1697 nar. WILLIAM HOGARTH, anglický malíř a grafik (zemř. 25.10.1764) - 315. výročí narození 
10.11.1887 nar. ARNOLD ZWEIG, německý prozaik (zemř. 26.11.1968) - 125. výročí narození 
10.11.1902 nar. ZÁVIŠ KALANDRA, historik, estetik, publicista a kritik (popraven 27.6.1950) - 110. 

výročí narození 
10.11.1907 nar. ADAM JIST, vl. jm. Jindřich Styblík, novinář a spisovatel (zemř. 18.12.1995) - 105. 

výročí narození 
11.11.1587 nar. MARTIN STŘEDA, rektor brněnské jezuitské koleje, obránce Brna proti Švédům (zemř. 

26.8.1649 v Brně) – 425. výročí narození 
11.11.1902 nar. v Hrubé Vrbce, okr. Hodonín, MARTIN HOLÝ, zpěvák, autor písní, organizátor 

folklorních vystoupení (zemř. 30.4.1985) – 110. výročí narození 
11.11.1922 nar. KURT VONNEGUT, americký prozaik (zemř. 11.4.2007) - 90. výročí narození 
11.11.1927 nar. LUIGI MALERBA, vl. jm. L. Bonardi, italský prozaik (zemř. 8.5.2008) - 85. výročí 

narození 
12.11.1922 nar. TADEUSZ BOROWSKI, polský prozaik, publicista a básník (zemř. 3.7.1951) - 90. výročí 

narození 
12.11.1922 nar. v Osové Bítýšce, okr. Žďár nad Sázavou, IVAN KŘÍŽ, prozaik a filmový scenárista, 

působí v Brně - 90. výročí narození 
12.11.1932 nar. JENS PAULI HEINESEN, faerský prozaik - 80. výročí narození 
12.11.1972 zemř. RUDOLF FRIML, americký skladatel a pianista českého původu (nar. 2.12.1879) –  

40. výročí úmrtí 
12.11.1972 zemř. ANTONÍN ŠKARKA, literární historik a editor (nar. 14.2.1906 v Brně) - 40. výročí 

úmrtí 
13.11.1912 zemř. TERÉZA NOVÁKOVÁ, prozaička (nar. 31.7.1853) - 100. výročí úmrtí 
14.11.1847 zemř. JOSEF JUNGMANN, jazykovědec, literární vědec, překladatel, národní buditel (nar. 

16.7.1733) - 165. výročí úmrtí 



14.11.1907 nar. ASTRID LINDGREN, švédská spisovatelka, autorka knih pro děti (zemř. 28.1.2002) - 
105. výročí narození 

14.11.1922 nar. v Jihlavě ČESTMÍR KAFKA, malíř a grafik (zemř. 21.5.1988) – 90. výročí narození 
14.11.1952 zemř. ANTONÍN GRUND, literární historik, působil na Masarykově univerzitě v Brně (nar. 

3.4.1904) - 60. výročí úmrtí 
14.11.1997 zemř. ALBA DE CESPEDES, italská prozaička (nar. 11.3.1911) – 15. výročí úmrtí 
15.11.1787 zemř. CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK, rakouský hudební skladatel (nar. 2.7.1714) –  

225. výročí úmrtí 
15.11.1862 nar. GERHART HAUPTMANN, německý básník, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny  

(zemř. 6.6.1946) - 150. výročí narození 
15.11.1877 nar. EMANUEL LEŠEHRAD, vl. jm. Josef Maria Emanuel Lešetický ze Lešehradu, básník, 

prozaik, překladatel, kulturní historik a esejista (zemř. 30.5.1955) - 135. výročí narození 
15.11.1917 zemř. ÉMILE DURKHEIM, francouzský sociolog (nar. 15.4.1858) – 95. výročí úmrtí 
15.11.1922 nar. GIORGIO MANGANELLI, italský prozaik a literární kritik (zemř. 28.5.1990) – 90. 

výročí narození 
15.11.1942 nar. DANIEL BARENBOIM, izraelský klavírista a dirigent – 70. výročí narození 
16.11.1912 nar. ANTON KOOLHAAS, nizozemský prozaik (zemř. 17.12.1992) - 100. výročí narození 
16.11.1922 nar. JOSÉ SARAMAGO, portugalský romanopisec, povídkář, básník a dramatik, novinář  

a literární kritik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 18.6.2010) - 90. výročí narození 
17.11.1747 zemř. ALAIN-RENÉ LESAGE, francouzský prozaik a dramatik (nar. 6.5.1668) – 265. výročí 

úmrtí 
17.11.1877 nar. FRANTIŠEK KOBLIHA, grafik (zemř. 12.12.1962) – 135. výročí narození 
17.11.1897 nar. JULIUS FIRT, vl. jm. Fürth, novinář, nakladatelský manažer a politik (zemř. 27.5.1979) - 

115. výročí narození 
17.11.1917 zemř. AUGUSTE RODIN, francouzský sochař (nar. 12.11.1840) - 95. výročí úmrtí 



17.11.1927 nar. KAMIL ZVELEBIL, indolog, autor literatury faktu (zemř. 17.1.2009) - 85. výročí 
narození 

17.11.1947 zemř. RICARDA HUCH, německá spisovatelka (nar. 18.7.1864) - 65. výročí úmrtí 
18.11.1607 nar. PIETRO SFORZA PALLAVICINO, italský dramatik a teolog (zemř. 5.6.1667) – 405. 

výročí narození 
18.11.1787 nar. LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE, francouzský malíř, vynálezce fotografie  

(zemř. 10.7.1851) - 225. výročí narození 
18.11.1827 zemř. WILHELM HAUFF, německý romantický prozaik, autor pohádek (nar. 29.11.1802) - 

185. výročí úmrtí 
18.11.1847 nar. ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ, vl. jm. Alžběta Pechová, spisovatelka a překladatelka  

(zemř. 26.11.1926) - 165. výročí narození 
18.11.1852 nar. MIKOLÁŠ ALEŠ, malíř a ilustrátor (zemř. 10.7.1913) - 160. výročí narození  
18.11.1892 nar. JACQUES MARITAIN, francouzský katolický filozof (zemř. 28.4.1973) - 120. výročí 

narození 
18.11.1922 zemř. MARCEL PROUST, francouzský prozaik a esejista (nar. 10.7.1871) - 90. výročí úmrtí 
18.11.1952 zemř. PAUL ÉLUARD, vl. jm. Eugène Émile Paul Grindel, francouzský básník (nar. 

14.12.1895) – 60. výročí úmrtí 
19.11.1907 nar. LADISLAV MIKEŠ PAŘÍZEK, spisovatel, autor cestopisných reportáží a dobrodružných 

příběhů (zemř. 28.3.1988) - 105. výročí narození 
19.11.1967 zemř. JOÃO ROSA GUIMARÃES, brazilský prozaik a básník (nar. 27.6.1908) - 45. výročí 

úmrtí 
20.11.1752 nar. THOMAS CHATTERTON, anglický básník (zemř. 24.8.1770) - 260. výročí narození 
20.11.1897 nar. BENJAMIN KLIČKA, vl. jm. Benjamin Fragner, prozaik a básník (zemř. 26.12.1943) - 

115. výročí narození 



20.11.1922 otevřena pro veřejnost Veřejná knihovna města Brna, (nyní Knihovna Jiřího Mahena v Brně) - 
90. výročí 

20.11.1932 zemř. KAREL B. MÁDL, historik umění a památkář (nar. 15.8.1859) - 80. výročí úmrtí 
20.11.1947 zemř. WOLFGANG BORCHERT, německý básník, dramatik a prozaik (nar. 20.5.1921) –  

65. výročí úmrtí 
20.11.1952 zemř. BENEDETTO CROCE, italský filozof, historik a literární kritik (nar. 25.2.1866) –  

60. výročí úmrtí 
20.11.1957 zemř. OTAKAR MRKVIČKA, malíř, typograf, karikaturista, scénograf (nar. 19.12.1898) –  

55. výročí úmrtí 
21.11.1897 nar. FRANTIŠEK KUBIŠTA, malíř a grafik (zemř. 20.11.1971) - 115. výročí narození 
21.11.1902 nar. EDUARD FIKER, spisovatel, překladatel, filmový scenárista (zemř. 3.3.1961) - 110. 

výročí narození 
21.11.1927 nar. ANDREJ CHUDOBA, vl. jm. Ondrej Hudoba, slovenský prozaik a básník – 85. výročí 

narození 
21.11.1972 zemř. KAREL HÁBA, houslista a hudební skladatel (nar. 21.5.1898 ve Vizovicích, okr. Zlín) – 

40. výročí úmrtí 
22.11.1857 nar. FERDINAND DE SAUSSURE, švýcarský jazykovědec, jeden ze zakladatelů strukturální 

lingvistiky (zemř. 22.2.1913) – 155. výročí narození 
22.11.1877 nar. ENDRE ADY, maďarský básník a prozaik, vůdčí představitel maďarské moderny  

(zemř. 27.1.1919) - 135. výročí narození 
22.11.1982 zemř. v Brně OLEG SUS, estetik, literární vědec, kritik, historik umění a publicista (nar. 

9.9.1924 v Brně) - 30. výročí úmrtí 
23.11.1682 zemř. LORRAIN, vl. jm. Claude Gellée, francouzský malíř a grafik (nar. 1600) - 330. výročí 

úmrtí 
23.11.1792 nar. VÁCLAV KLIMENT KLICPERA, dramatik, prozaik a básník (zemř. 15.9.1859) –  



220. výročí narození 
23.11.1882 nar. CHARLES VILDRAC, vl. jm. Charles Messager, francouzský básník, dramatik a prozaik  

(zemř. 25.6.1971) - 130. výročí narození 
23.11.1927 zemř. STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI, polský prozaik a dramatik - expresionista (nar. 

7.5.1868) - 85. výročí úmrtí 
23.11.1942 nar. JIŘÍ STIVÍN, flétnista, saxofonista, hudební skladatel - 70. výročí narození 
24.11.1632 nar. BENEDICTUS DE SPINOZA, nizozemský filozof (zemř. 21.2.1677) - 380. výročí 

narození 
24.11.1912 nar. HUGO ROKYTA, literární historik a historik umění (zemř. 16.3.1999 v Třebíči) - 100. 

výročí narození 
24.11.1932 nar. ANNA JÓKAI, maďarská prozaička – 80. výročí narození 
24.11.1942 zemř. BOHUMIL KAFKA, sochař (nar. 14.2.1878) - 70. výročí úmrtí 
24.11.1947 zemř. LÉON-PAUL FARGUE, francouzský básník (nar. 4.3.1876) – 65. výročí úmrtí 
24.11.1982 zemř. v Brně BOHUMÍR ŠTĚDROŇ, hudební vědec (nar. 30.10.1905 ve Vyškově) – 30. 

výročí úmrtí 
25.11.1562 nar. LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO, španělský dramatik, básník a prozaik (zemř. 

27.8.1635) – 450. výročí narození 
25.11.1922 nar. ILJA HURNÍK, skladatel, klavírista, pedagog a spisovatel - 90. výročí narození 
25.11.1927 nar. LIBUŠE BOHÁČKOVÁ, japanoložka (zemř. 8.4.1994) – 85. výročí narození 
25.11.1957 zemř. DIEGO RIVERA, mexický malíř (nar. 8.12.1886) - 55. výročí úmrtí 
26.11.1857 zemř. JOSEPH VON EICHENDORFF, německý romantický básník a prozaik (nar. 10.3.1788) 

- 155. výročí úmrtí 
26.11.1902 zemř. ANTANAS BARANAUSKAS, litevský básník a filolog, biskup v Seiniai (nar. 

17.1.1835) – 110. výročí úmrtí 
26.11.1912 nar. EUGÈNE IONESCO, francouzský básník, prozaik a dramatik rumunského původu  



(zemř. 28.3.1994) - 100. výročí narození 
26.11.1982 zemř. STANISLAV VODIČKA, básník, prozaik a umělecký knihař (nar. 15.3.1910) – 30. 

výročí úmrtí 
27.11.1982 zemř. MANUEL SCORZA, peruánský básník a prozaik (nar. 7.9.1928) - 30. výročí úmrtí 
28.11.1632 nar. JEAN-BAPTISTE LULLY, francouzský skladatel (zemř. 22.3.1687) - 380. výročí 

narození 
28.11.1757 nar. WILLIAM BLAKE, anglický básník, grafik a malíř (zemř. 12.8.1827) - 255. výročí 

narození 
28.11.1817 nar. PAUL HENRI CORENTIN FÉVAL, francouzský prozaik (zemř.  8.3.1887) - 195. výročí 

narození 
28.11.1907 nar. ALBERTO MORAVIA, vl. jm. Alberto Pincherle, italský prozaik, dramatik, filmový 

kritik a publicista (zemř. 26.9.1990) - 105. výročí narození 
28.11.1907 zemř. STANISŁAW WYSPIAŃSKI, polský dramatik, básník, malíř a grafik (nar. 15.1.1869) - 

105. výročí úmrtí 
28.11.1932 nar. EVA ZAORALOVÁ, filmová publicistka a překladatelka - 80. výročí narození 
29.11.1797 nar. GAETANO DONIZETTI, italský hudební skladatel (zemř. 8.4.1848) - 215. výročí 

narození 
29.11.1802 nar. WILHELM HAUFF, německý romantický prozaik, autor pohádek (zemř. 18.11.1827) - 

210. výročí narození 
29.11.1832 nar. LOUISE MAY ALCOTT, americká prozaička (zemř. 6.3.1888) –  

180. výročí narození 
29.11.1902 nar. CARLO LEVI, italský prozaik, esejista a malíř (zemř. 4.1.1975) - 110. výročí narození 
29.11.1922 nar. DUŠAN RADOVIĆ, srbský prozaik, básník, dramatik, zakladatel moderní srbské 

literatury pro děti (zemř. 16.8.1984) - 90. výročí narození 
29.11.1957 zemř. ERICH WOLFGANG KORNGOLD, skladatel a dirigent (nar. 29.5.1897 v Brně) –  



55. výročí úmrtí 
29.11.1972 zemř. v Brně JOSEF KUBÍČEK, sochař (nar. 13.3.1890) - 40. výročí úmrtí 
30.11.1667 nar. JONATHAN SWIFT, anglický satirik, prozaik a básník, autor pamfletů a traktátů  

(zemř. 19.10.1745) - 345. výročí narození 
30.11.1817 nar. THEODOR MOMMSEN, německý historik, profesor římského práva, první německý 

nositel Nobelovy ceny za literaturu (zemř. 1.11.1903) - 195. výročí narození 
30.11.1902 nar. MARIA BELLONCI, italská historička, prozaička a esejistka (zemř. 13.5.1986) - 110. 

výročí narození 
30.11.1947 zemř. ERNST LUBITSCH, americký filmový režisér německého původu (nar. 29.1.1892) – 

65. výročí úmrtí 
30.11.1977 zemř. MILOŠ CRNJANSKI, srbský básník, prozaik, dramatik a esejista (nar. 26.10.1893) –  

35. výročí narození 
30.11.1982 zemř. VILÉM ZÁVADA, básník a překladatel (nar. 22.5.1905) - 30. výročí úmrtí 
 

PROSINEC 
1.12.1847 nar. ANTONÍN CHITTUSSI, malíř (zemř. 1.5.1891) - 165. výročí narození 
1.12.1892 nar. HALLDÓR STEFÁNSSON, islandský prozaik (zemř. 5.1.1979) - 120. výročí narození 
1.12.1932 nar. ANTUN ŠOLJAN, chorvatský básník, prozaik, dramatik, literární kritik, esejista  

a překladatel (zemř. 9.7.1993) - 80. výročí narození 
1.12.1987 zemř. JAMES BALDWIN, americký prozaik (nar. 2.8.1924) - 25. výročí úmrtí 
3.12.1812 nar. HENDRIK CONSCIENCE, vlámský prozaik (zemř. 10.9.1883) - 200. výročí narození 
3.12.1857 nar. JOSEPH CONRAD, vl. jm. Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski, anglický prozaik 

polského původu (zemř. 3.8.1924) - 155. výročí narození 
3.12.1892 zemř. AFANASIJ AFANASJEVIČ FET, vl. jm. Šenšin, ruský básník (nar. 11.12.1820) –  



120. výročí úmrtí 
3.12.1902 nar. OLGA SCHEINPFLUGOVÁ, herečka a prozaička, autorka divadelních her (zemř. 

13.4.1968) - 110. výročí narození 
3.12.1912 nar. v Brně JOSEF HRABÁK, literární historik a teoretik (zemř. 6.8.1987 v Brně) - 100. výročí 

narození 
3.12.1937 zemř. ATTILA JÓZSEF, maďarský básník (nar. 11.4.1905) – 75. výročí úmrtí 
4.12.1717 nar. NORBERT GRUND, malíř (zemř. 17.7.1767) - 295. výročí narození 
4.12.1732 zemř. JOHN GAY, anglický satirik, básník, prozaik a dramatik (nar. 16.9.1685) - 280. výročí 

úmrtí 
4.12.1922 nar. GÉRARD PHILIPE, francouzský filmový a divadelní herec (zemř. 25.11.1959) - 90. 

výročí narození 
4.12.1927 nar. RENÉ FALLET, francouzský prozaik a scenárista (zemř. 25.7.1983) – 85. výročí narození 
4.12.1932 zemř. GUSTAV MEYRINK, vl. jm. Meyer, německý prozaik (nar. 19.1.1868) - 80. výročí 

úmrtí 
4.12.1982 zemř. JACQUES TATI, vl. jm. J. Tatischeff, francouzský filmový herec a režisér (nar. 

9.10.1909) – 30. výročí úmrtí 
4.12.1987 zemř. ARNOLD STARK LOBEL, americký autor knih pro děti (nar. 22.5.1933) – 25. výročí 

úmrtí 
5.12.1912 nar. HELA VOLANSKÁ, vl. jm. H. Friedmannová, slovenská prozaička polského původu  

(zemř. 23.12.1996) - 100. výročí narození 
5.12.1927 zemř. FJODOR SOLOGUB, vl. jm. Fjodor Kuzmič Tětěrnikov, ruský básník a prozaik, přední 

představitel ruského symbolismu a dekadence (nar. 1.3.1863) - 85. výročí úmrtí 
6.12.1882 zemř. ANTHONY TROLLOPE, anglický prozaik (nar. 24.4.1815) - 130. výročí úmrtí 
6.12.1942 nar. PETER HANDKE, rakouský prozaik a dramatik - 70. výročí narození 



7.12.1862 nar. ČENĚK KRAMOLIŠ, prozaik, autor lidové četby z historie východní Moravy (zemř. 
16.6.1949 v Brně) - 150. výročí narození 

7.12.1872 nar. JOHAN HUIZINGA, nizozemský dějepisec, historik umění a esejista (zemř. 1.2.1945) - 
140. výročí narození 

7.12.1947 zemř. TRISTAN BERNARD, vl. jm. Paul Bernard, francouzský dramatik a prozaik (nar. 
7.9.1866) – 65. výročí úmrtí 

8.12.1802 nar. ALEXANDR IVANOVIČ ODOJEVSKIJ, ruský básník, děkabrista (zemř. 27.8.1839) - 
210. výročí narození 

8.12.1862 nar. GEORGES FEYDEAU, francouzský dramatik (zemř. 5.6.1921) – 150. výročí narození 
8.12.1862 nar. VOJTĚCH RAKOUS, vl. jm. Adalbert Österreicher, povídkář a publicista (zemř. 

8.8.1935) - 150. výročí narození 
8.12.1982 zemř. JÁN SMREK, vl. jm. J. Čietek, slovenský básník, překladatel, editor (nar. 16.12.1898) – 

30. výročí úmrtí 
9.12.1717 nar. JOHANN JOACHIM WINCKELMANN, německý kulturní historik, zakladatel klasické 

archeologie (zemř. 8.6.1768) - 295. výročí narození 
9.12.1862 nar. KAREL KOVAŘOVIC, skladatel (zemř. 6.12.1920) - 150. výročí narození 
9.12.1897 zemř. JOSEF SVÁTEK, historik a spisovatel (nar. 24.2.1835) - 115. výročí úmrtí 
9.12.1912 nar. JAROSLAV KUNC, literární historik, knihovník a bibliograf (zemř. 5.5.1983) - 100. 

výročí narození 
9.12.1937 nar. v Prostějově MILOŠ HUBÁČEK, prozaik, autor literatury faktu, překladatel - 75. výročí 

narození 
9.12.1977 zemř. CLARICE LISPECTOR, brazilská prozaička (nar. 10.12.1925) - 35. výročí úmrtí 
10.12.1822 nar. CÉSAR FRANCK, belgický skladatel a varhaník (zemř. 8.11.1890) - 190. výročí narození 
12.12.1882 nar. JIŘÍ MAHEN, vl. jm. Antonín Vančura, dramatik, prozaik, básník, dramaturg, knihovník  

a kulturní pracovník, působil v Brně (zemř. 22.5.1939) - 130. výročí narození 



12.12.1917 nar. FRANK SINATRA, americký zpěvák a filmový herec (zemř. 14.5.1998) - 95. výročí 
narození 

12.12.1952 zemř. BEDŘICH HROZNÝ, orientalista, zakladatel chetitologie (nar. 6.5.1879) - 60. výročí 
úmrtí 

13.12.1797 nar. HEINRICH HEINE, německý básník a prozaik (zemř. 17.2.1856) - 215. výročí narození 
13.12.1907 nar. v Brně BOHUSLAV PERNICA, básník, prozaik, národopisný pracovník a kulturní 

historik (zemř. 3.11.1968) – 105. výročí narození 
13.12.1922 nar. JITKA VÁLOVÁ, malířka (zemř. 27.3.2011) - 90. výročí narození 
13.12.1922 nar. KVĚTA VÁLOVÁ, malířka (zemř. 6.9.1998) - 90. výročí narození 
14.12.1957 zemř. JOSEF LADA, malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník a spisovatel (nar. 17.12.1887) –  

55. výročí úmrtí 
14.12.1982 zemř. RŮŽENA VACKOVÁ, historička umění (nar. 23.4.1901 ve Velkém Meziříčí, okr. Žďár 

nad Sázavou) - 30. výročí úmrtí  
15.12.1832 nar. ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, francouzský inženýr a konstruktér (zemř. 

28.12.1923) - 180. výročí narození 
15.12.1907 nar. OSCAR FILHO NIEMEYER, brazilský architekt - 105. výročí narození 
15.12.1947 zemř. ARTHUR MACHEN, anglický prozaik (nar. 3.3.1863) - 65. výročí úmrtí 
15.12.1977 zemř. ALEXANDR ARKADJEVIČ GALIČ, ruský básník a písničkář (nar. 19.10.1918) –  

35. výročí úmrtí 
15.12.1987 zemř. BOHUMIL ŘÍHA, prozaik, autor knih pro děti (nar. 22.2.1907) - 25. výročí úmrtí 
15.12.1992 zemř. SVEN DELBLANC, švédský prozaik, dramatik a literární historik (nar. 26.5.1931) –  

20. výročí úmrtí 
16.12.1882 nar. ZOLTÁN KODÁLY, maďarský skladatel (zemř. 6.3.1967) - 130. výročí narození 
16.12.1897 zemř. ALPHONSE DAUDET, francouzský prozaik a dramatik (nar. 13.5.1840) - 115. výročí 

úmrtí 



16.12.1902 nar. RAFAEL ALBERTI, španělský básník a dramatik (zemř. 28.10.1999) - 110. výročí 
narození 

16.12.1917 nar. ARTHUR CLARKE, anglický autor vědeckofantastických románů (zemř. 19.8.2008) - 95. 
výročí narození 

16.12.1932 nar. RODION ŠČEDRIN, ruský skladatel a klavírista - 80. výročí narození 
16.12.1947 nar. v Tasovicích, okr. Znojmo, IVA KOTRLÁ, básnířka a prozaička, žije v Brně - 65. výročí 

narození 
17.12.1787 nar. JAN EVANGELISTA rytíř PURKYNĚ, přírodovědec, básník a překladatel, působil i  

v Brně (zemř. 28.7.1869) - 225. výročí narození 
17.12.1887 nar. JOSEF LADA, malíř, ilustrátor, divadelní výtvarník a spisovatel (zemř. 14.12.1957) - 

125. výročí narození 
17.12.1897 nar. WŁADYSŁAW BRONIEWSKI, polský básník (zemř. 10.2.1962) - 115. výročí narození 
17.12.1897 zemř. SOFIE PODLIPSKÁ, prozaička (nar. 15.5.1833) - 115. výročí úmrtí 
17.12.1902 nar. ALBERT DRACH, rakouský prozaik (zemř. 27.3.1995) - 110. výročí narození 
17.12.1907 nar. ALEXANDER HACKENSCHMIED, fotograf, filmař, teoretik (zemř. 26.7.2004) –  

105. výročí narození 
17.12.1987 zemř. MARGUERITE YOURCENAR, vl. jm. M. de Cleenewerck de Crayencour, francouzsky 

píšící prozaička, dramatička a překladatelka, první žena zvolená do Francouzské akademie 
(nar. 8.6.1903) – 25. výročí úmrtí 

18.12.1737 zemř. ANTONIO STRADIVARI, italský houslař (nar. asi 1648) – 275. výročí úmrtí 
18.12.1832 nar. BJORNSTJERNE BJORNSON, norský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 26.4.1910) 

- 180. výročí narození 
18.12.1907 nar. CHRISTOPHER FRY, anglický dramatik (zemř. 30.6.2005) - 105. výročí narození 
18.12.1932 nar. MILOŠ FORMAN, filmový režisér - 80. výročí narození 
18.12.1947 nar. STEVEN SPIELBERG, americký filmový režisér – 65. výročí narození 



18.12.1957 zemř. DOROTHY LEIGH SAYERS, anglická prozaička, dramatička a esejistka, autorka 
detektivních románů (nar. 13.6.1893) - 55. výročí úmrtí 

18.12.1957 nar. MAREK EBEN, herec, zpěvák, textař a moderátor – 55. výročí narození 
19.12.1882 nar. v Ptení, okr. Prostějov, GRACIAN ČERNUŠÁK, hudební vědec a kritik (zemř. 

13.10.1961 v Brně) - 130. výročí narození 
19.12.1912 nar. ARTUR ZÁVODSKÝ, literární a divadelní historik a kritik (zemř. 2.5.1982 v Brně) –  

100. výročí narození 
19.12.1927 nar. ELDAR ALEXANDROVIČ RJAZANOV, ruský filmový režisér, dramatik a scenárista - 

85. výročí narození 
20.12.1917 zemř. OTAKAR THEER, básník, prozaik, překladatel a literární kritik (nar. 16.2.1880) –  

95. výročí úmrtí 
20.12.1992 zemř. JAN KOPECKÝ, divadelní historik, teoretik a kritik, autor scénických adaptací českých 

lidových her (nar. 13.10.1919) - 20. výročí úmrtí 
21.12.1872 nar. PROKOP TOMAN, spisovatel a historik umění (zemř. 5.7.1955) - 140. výročí narození 
21.12.1917 nar. HEINRICH BÖLL, německý prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 16.7.1985) - 95. 

výročí narození 
21.12.1947 zemř. DUŠAN SAMO JURKOVIČ, slovenský architekt, 1890-1918 působil v Brně (nar. 

23.8.1868) - 65. výročí úmrtí 
21.12.1952 zemř. v Brně JOSEF PILNÁČEK, genealog a heraldik (nar. 9.2.1883 v Černé Hoře, okr. 

Blansko) – 60. výročí úmrtí 
21.12.1972 zemř. ZORA JESENSKÁ, slovenská překladatelka, publicistka a literární kritička (nar. 

3.5.1909) – 40. výročí úmrtí 
22.12.1907 nar. MAURICE BLANCHOT, francouzský literární vědec, esejista a romanopisec (zemř. 

20.2.2003) – 105. výročí narození 
22.12.1907 nar. v Brně ZOROSLAVA DROBNÁ, historička umění (zemř. 21.6.1988) – 105. výročí 

narození 



22.12.1867 nar. FRANTIŠEK XAVER ŠALDA, literární kritik, esejista, prozaik a dramatik (zemř. 
4.4.1937) – 145. výročí narození 

22.12.1962 zemř. VLASTIMIL RADA, malíř, ilustrátor a prozaik (nar. 5.4.1895) - 50. výročí úmrtí 
23.12.1857 zemř. v Brně JOSEF SEIFERT, stavitel, památkář, urbanista (nar. 27.5.1808) – 155. výročí 

úmrtí 
23.12.1882 nar. v Brně JAKUB OBROVSKÝ, malíř, sochař, grafik, spisovatel (zemř. 31.3.1949) –  

130. výročí narození 
24.12.1917 nar. JIŘÍ BRDEČKA, filmový režisér, scenárista a spisovatel (zemř. 2.6.1982) - 95. výročí 

narození 
24.12.1942 zemř. KONSTANTIN DMITRIJEVIČ BALMONT, ruský básník (nar. 15.6.1967) - 70. výročí 

úmrtí 
24.12.1982 zemř. LOUIS ARAGON, francouzský básník a prozaik (nar. 3.10.1897) - 30. výročí úmrtí 
24.12.2002 zemř. IVAN SLAVÍK, básník, překladatel, editor (nar. 2.1.1920) – 10. výročí úmrtí 
25.12.1907 nar. JOSEF KOSTOHRYZ, básník a překladatel, působil v Brně (zemř. 24.5.1987) - 105. 

výročí narození 
25.12.1937 zemř. FRANTIŠEK ŽÁKAVEC, překladatel, historik a kritik umění (nar. 23.2.1878) - 75. 

výročí úmrtí 
25.12.1977 zemř. CHARLES SPENCER CHAPLIN, britský a americký filmový herec, režisér a scenárista  

(nar. 16.4.1889) - 35. výročí úmrtí 
26.12.1892 nar. ŠTEFAN KRČMÉRY, slovenský básník, prozaik, literární kritik, teoretik, estetik  

a překladatel (zemř. 17.2.1955) - 120. výročí narození 
26.12.1947 nar. JEAN ÉCHENOZ, francouzský romanopisec – 65. výročí narození 
27.12.1832 nar. PAVEL MICHAJLOVIČ TREŤJAKOV, ruský obchodník, sběratel, mecenáš  

a popularizátor výtvarného umění (zemř. 16.12.1898) - 180. výročí narození 
27.12.1877 nar. ADOLF KAŠPAR, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 29.6.1934) - 135. výročí narození 



27.12.1937 zemř. ADOLF DONATH, básník, umělecký a kulturní publicista (nar. 9.12.1876 v Kroměříži) 
– 75. výročí úmrtí 

28.12.1872 nar. PIO BAROJA, španělský romanopisec (zemř. 30.10.1956) - 140. výročí narození 
28.12.1622 zemř. FRANÇOIS DE SALES, francouzský teolog a kazatel, od r. 1923 patron francouzských 

spisovatelů (nar. 21.8.1567) - 390. výročí úmrtí 
28.12.1932 nar. KAREL MICHAL, vl. jm. Pavel Buksa, prozaik, dramatik (zemř. 1.7.1983) - 80. výročí 

narození 
28.12.1932 nar. MANUEL PUIG, argentinský romanopisec a dramatik (zemř. 22.7.1990) - 80. výročí 

narození 
28.12.1937 zemř. MAURICE RAVEL, francouzský hudební skladatel (nar. 7.3.1875) - 75. výročí úmrtí 
30.12.1927 nar. JAN KUBÍČEK, malíř a grafik – 85. výročí narození 
30.12.1947 zemř. ALFRED NORTH WHITEHEAD, anglický filozof a matematik (nar. 15.2.1861) –  

65. výročí úmrtí 
30.12.1952 zemř. IVAN OLBRACHT, vl. jm. Kamil Zeman, prozaik a publicista (nar. 6.1.1882) - 60. 

výročí úmrtí 
31.12.1747 nar. GOTTFRIED AUGUST BÜRGER, německý básník a prozaik (zemř. 8.6.1794) –  

265. výročí úmrtí 
31.12.1877 zemř. GUSTAVE COURBET, francouzský malíř (nar. 10.6.1819) – 135. výročí úmrtí 
31.12.1877 nar. VIKTOR DYK, básník, prozaik, dramatik a publicista (zemř. 14.5.1931) - 135. výročí 

narození 
31.12.1902 nar. JAN ČEP, prozaik a publicista, překladatel z francouzštiny (zemř. 25.1.1974) - 110. výročí 

narození 
31.12.1927 nar. ZDEŇKA TICHÁ, literární historička a editorka (zemř. 9.10.1984) – 85. výročí narození 
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