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Výběr z významných výročí roku 2011 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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2011  Mezinárodní rok lesů 

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a 
posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku 
současných i budoucích generací. V průběhu celého roku budou lesníci v celém světě připravovat mnoho akcí a 
materiálů pro veřejnost o lese a lesnictví, podobně jako to dělají v tzv. Týdnech lesů. Lesy jako nejkomplexnější 
ekosystémy na kontinentech mají mnohem větší význam pro společnost než jejich statisticky vykazovaný podíl 
na hrubém domácí produktu. Lesy mají mnohé další role včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi 
a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Pro mnoho, zejména rozvojových zemí, představují lesy jeden z 
nejdůležitějších prostředků pro rozvoj a boj proti chudobě. Jako takový má mezinárodní rok lesů upozornit na to, 
že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni.  

2011 Mezinárodní rok chemie 

Mezinárodní rok chemie 2011 je iniciativa IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) a UNESCO 
(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). Jde o celosvětovou oslavu úspěchů chemie a jejího 
přispění k udržitelnému vývoji lidstva. Pod jednotícím tématem "Chemie - náš život, naše budoucnost" bude 
nabízet celou řadu interaktivních, zábavných a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. Rok chemie 
je určen všem lidem napříč po celém světě s tím, že příležitostí pro účast se nabízejí firmám, ale i veřejnosti na 
místní, regionální i na národní úrovni. Akce spojené s Mezinárodním rokem chemie budou zdůrazňovat, že 
chemie je věda kreativní a má zásadní význam pro udržitelnost a zlepšování našeho způsobu života.  
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VÝZNAMNÉ DNY ROKU 2011 
 
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 
31.1. Světový den malomocných, od roku 1954 (poslední neděle v lednu) 
 
ÚNOR 
4.2. Světový den rakoviny 
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 2000 (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 
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8.3. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911 
10.3.              Den solidarity s Tibetem 
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 
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 (1882) 
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, slaví se od roku 1906 
2.4. Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, 

vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967 
2.4. Světový den autismu, od roku 2009 
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4.4. Mezinárodní den proti nášlapným minám 
7.4.  Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku 

1950 (OSN) 
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. Mezinárodní den proti pokusům na zvířatech 
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  
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 
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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 (OSN) 
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  

8.5. 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 1993 
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) 
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24.5. Evropský den parků, slaví se od roku 1999 

24.5.              Mezinárodní den nezvěstných dětí, vyhlášen v roce 1983 (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 
1.6. Světový den vegetariánství 
4.6. Mezinárodní den proti násilí na dětech, od roku 1982 (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 rozšiřování pouští a sucha, slaví se od r. 1995 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 boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, od roku 1988 

(OSN) 
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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 
1.7. Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů 
2.7. Mezinárodní den družstevnictví (1. sobota v červenci), od roku 1995 (OSN) 
5.7. Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6.7. Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415 
11.7.  Světový den populace, vyhlášen 1989 (OSN) 
 
SRPEN 
1.-7.8. Světový týden podpory kojení 
6.8. Světový den boje 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 ve výroční den vypuknutí povstání 

otroků v Santo Domingu v r.1791 (UNESCO) 
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ZÁŘÍ 
8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966 (UNESCO) 
10.9. Světový den první pomoci (2. sobota v září), od roku 2000 (Mezinárodní federace Červeného 

kříže) 
10.-11.9. 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 
15.9. Mezinárodní den demokracie, poprvé slaven v roce 2008 (OSN) 
16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku 1987 (OSN) 
20.9. Mezinárodní den míru (3. úterý v září), slaví se od roku 1982 (OSN)  
22.9. Světový den bez aut, od roku 1993 
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 
2.10. Světový den nenásilí, slaví se od roku 2007 v den narození Mahátmy Gándhího (OSN) 
4.10. Mezinárodní den ochrany zvířat, slaví se v den sv. Františka 
3.10. Světový den lidských sídel (1. pondělí v říjnu), od roku 1985 (OSN) 
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5.10. Světový den učitelů, vyhlášen roku 1994 (UNESCO) 
8.10. Světový den hospiců (2. sobota v říjnu) 
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 
12.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (2. středa v říjnu), vyhlášen 1989 (OSN) 
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) 
24.10. Den Organizace spojených národů (OSN), výročí vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku 

1945 
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 prevence ničení životního prostředí v průběhu ozbrojených konfliktů 
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 
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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 
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) 
25.11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života (poslední pátek v listopadu) 
29.11. Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem – výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN 

roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978 
 
PROSINEC 
1.12. Světový den AIDS, vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988  
2.12. Světový den počítačové gramotnosti, od roku 2001 
2.12. Mezinárodní den za odstranění otroctví, slaví se od roku 1984 (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 2000 
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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 
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KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ  

 

LEDEN 
1.1.1871 zemř. KAREL VLADISLAV ZAP, spisovatel, historik a publicista (nar. 8.1.1812) – 140. výročí 

úmrtí 

1.1.1881 nar. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, francouzský filozof a paleontolog (zemř. 10.4.1955) – 
130. výročí narození 

1.1.1916 nar. JOSEF KOENIGSMARK, prozaik, dramatik a textař (zemř. 16.1.1993) – 95. výročí 
narození 

1.1.1931 zemř. HJALMAR BERGMAN, švédský prozaik a dramatik (nar. 19.9.1883) – 80. výročí úmrtí 

1.1.1991 zemř. v Brně JAN LAUSCHMANN, fotograf (nar. 1.4.1901) – 20. výročí úmrtí 

2.1.1876 nar. LIBOR FIALA, sběratel lidových písní (zemř. 24.10.1963) – 135. výročí narození 

2.1.1896 nar. DZIGA VERTOV, vl. jm. Děnis Arkaděvič Kaufman, ruský režisér dokumentárních filmů 
(zemř. 12.2.1954) – 115. výročí narození 

2.1.1926 nar. ALOIS BEJBLÍK, překladatel, publicista, historik a editor (zemř. 23.6.1990) – 85. výročí 
narození 

2.1.1961 zemř. VLADIMÍR TRČKA, malíř, sklář, bytový architekt (nar. 10.10.1921) – 50. výročí úmrtí 

3.1.1921 nar. OLDŘICH PETRÁŠ, hudební vědec, muzejní a vlastivědný pracovník, publicista (zemř. 
8.11.1970) – 90. výročí narození  

3.1.1951 nar. v Brně ZDENĚK ŘEHOŘÍK, sochař – 60. výročí narození 



 15 

4.1.1821 nar. BEDŘICH HAVRÁNEK, malíř a grafik (zemř. 1.3.1899) – 190. výročí narození 

4.1.1846 nar. JAN KARAFIÁT, spisovatel a teolog (zemř. 31.1.1929) – 165. výročí narození 

4.1.1876 nar. RUDOLF FEJFAR, operní pěvec (zemř. 3.8.1946) – 135. výročí narození 

4.1.1886 nar. v Lipůvce, okr. Blansko, ADOLF VESELÝ, básník, kritik výtvarného umění, literární 
historik, novinář, prozaik, překladatel (zemř. 7.5.1961) – 125. výročí narození 

4.1.1901 nar. v Blansku, JOSEF SKOTÁK, houslista, pedagog (zemř. 9.2.1968) – 110. výročí narození 

4.1.1921 nar. KAREL KAFKA, pedagog, violoncellista (zemř. 11.7.1984 v Brně) – 90. výročí narození 

4.1.1941 zemř. HENRI BERGSON, francouzský filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu (nar. 
18.10.1859) – 70. výročí úmrtí 

4.1.1986 zemř. CHRISTOPHER ISHERWOOD, anglický prozaik (nar. 26.8.1904) – 25. výročí úmrtí 

4.1.1991 zemř. VASKO POPA, srbský básník (nar. 29.7.1922) – 20. výročí úmrtí 

5.1.1846 nar. RUDOLF CHRISTOPH EUCKEN, německý filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
(zemř. 15.9.1926) – 165. výročí narození 

5.1.1891 zemř. v Brně, PAVEL st. ŠVANDA ZE SEMČIC, divadelní kritik, dramaturg, novinář, pedagog, 
činoherní režisér (nar. 27.11.1825) – 120. výročí úmrtí 

5.1.1921 zemř. ERNEST DENIS, francouzský slavista a historik (nar. 3.1.1849) – 90. výročí úmrtí 

5.1.1921 nar. FRIEDRICH DÜRRENMATT, švýcarský německy píšící dramatik a prozaik (zemř. 
14.12.1990) – 90. výročí narození 

5.1.1936 zemř. RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, španělský básník, prozaik a dramatik (nar. 
29.10.1866) – 75. výročí úmrtí 

5.1.1951 zemř. ANDREJ PLATONOVIČ PLATONOV, ruský prozaik (nar. 1.9.1899) – 60. výročí úmrtí 
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5.1.1981 zemř. JANA ČERNÁ, prozaička (nar. 14.8.1928) – 30. výročí úmrtí 

5.1.1986 zemř. v Brně OTAKAR NOVÁČEK, muzikolog, autor prací o brněnském slangu (nar. 6.1.1901) 
– 25. výročí úmrtí 

6.1.1731 zemř. CHRISTIAN ALEXANDER OEDTL, rakouský architekt, projektant Schrattenbachova 
paláce v Brně (nar. 1654) – 280. výročí úmrtí 

6.1.1861 nar. FERDINAND HERČÍK, malíř, roku 1905 jmenován profesorem české techniky v Brně 
(zemř. 26.8.1923) – 150. výročí narození 

6.1.1901 nar. v Brně OTAKAR NOVÁČEK, muzikolog (zemř. 5.1.1986) – 110. výročí narození 

6.1.1931 nar. EDGAR LAWRENCE DOCTOROW, americký prozaik a dramatik – 80. výročí narození 

6.1.1981 zemř. ARCHIBALD JOSEPH CRONIN, anglický prozaik (nar. 17.9.1896) – 30. výročí úmrtí 

7.1.1911 nar. ZDENĚK JIROTKA, prozaik, redaktor, rozhlasový dramatik, rozhlasový redaktor (zemř. 
11.4.2003) – 100. výročí narození 

7.1.1926 zemř. v Brně BARTOŠ VLČEK, básník, překladatel, publicista (nar. 24.10.1897) – 85. výročí 
úmrtí 

7.1.1931 nar. JAROSLAV BAKALA, archivář, historik, muzejní pracovník (zemř. 22.8.2008) – 80. 
výročí narození 

7.1.1931 nar. RICHARD PRAŽÁK, hungarolog, ugrofinista, historik a překladatel, působil v Brně (zemř. 
12.9.2010) – 80. výročí narození 

7.1.1941 zemř. v Brně FRANTIŠEK CHUDOBA, filolog - anglista, literární historik a překladatel (nar. 
4.6.1878 v Dědicích, okr. Vyškov) – 70. výročí úmrtí 

8.1.1601 nar. BALTASAR GRACIÁN Y MORALES, španělský moralista a spisovatel (zemř. 6.12.1658) 
– 410. výročí narození 
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8.1.1831 zemř. FRANTIŠEK KRAMÁŘ, hudební skladatel (nar. 27.11.1759) – 180. výročí úmrtí 

8.1.1896 zemř. PAUL VERLAINE, francouzský básník a prozaik (nar. 30.3.1844) – 115. výročí úmrtí 

8.1.1921 nar. LEONARDO SCIASCIA, italský prozaik a esejista (zemř. 20.11.1989) – 90. výročí narození 

8.1.1936 nar. v Brně ZDENĚK MÁCAL, dirigent – 75. výročí narození 

8.1.1941 zemř. ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL, americký spisovatel, zakladatel 
skautingu (nar. 22.2.1857) – 70. výročí úmrtí 

8.1.1961 zemř. FRANTIŠEK FLOS, prozaik, autor knih pro děti (nar. 28.7.1864) – 50. výročí úmrtí 

9.1.1881 zemř. HUGO ULLIK, malíř, kreslíř, ilustrátor (nar. 14.5.1838) – 130. výročí úmrtí 

9.1.1881 nar. GIOVANNI PAPINI, italský prozaik, publicista a literární kritik (zemř. 8.7.1956) –  

  130. výročí narození 

9.1.1941 nar. TOMÁŠ VLČEK, historik umění – 70. výročí narození 

10.1.1926 zemř. EINO LEINO, vl. jm. Armas Eino Leopold Lönnbohm, finský básník a prozaik (nar. 
6.6.1878) – 85. výročí úmrtí 

10.1.1951 nar. TOMÁŠ TÖPFER, herec – 60. výročí narození 

10.1.1951 zemř. HARRY SINCLAIR LEWIS, americký romanopisec, nositel Nobelovy ceny (nar. 
7.2.1885) – 60. výročí úmrtí 

10.1.1961 zemř. SAMUEL DASHIELL HAMMETT, americký prozaik, autor detektivních románů (nar. 
27.5.1894) – 50. výročí úmrtí 

10.1.1986 zemř. JAROSLAV SEIFERT, básník, publicista, prozaik a překladatel, nositel Nobelovy ceny 
(nar. 23.9.1901) – 20. výročí úmrtí 

11.1.1801 zemř. DOMENICO CIMAROSA, italský hudební skladatel (nar. 17.12.1749) – 210. výročí úmrtí 
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11.1.1896 zemř. v Brně CHRISTIAN D´ELVERT, historik, publicista a politik (nar. 11.4.1803 v Brně) – 
115. výročí úmrtí 

11.1.1951 nar. VÍT SLÍVA, básník – 60. výročí narození 

11.1.2001 zemř. JOSEF POLIŠENSKÝ, historik a překladatel (nar. 16.2.1915) – 10. výročí úmrtí 

12.1.1751 nar. JAKOB MICHAEL REINHOLD LENZ, německý básník a dramatik (zemř. 24.5.1792) – 
260. výročí narození 

12.1.1861 zemř. VÁCLAV HANKA, literární historik, filolog a básník (nar. 10.6.1791) – 150. výročí úmrtí 

12.1.1876 nar. JACK LONDON, vl. jm. John Griffith, americký prozaik (zemř. 21.11.1916) – 135. výročí 
narození 

12.1.1891 nar. JIŘÍ  MAŘÁNEK, prozaik a scenárista (zemř. 4.5.1959) – 110. výročí narození 

12.1.1896 nar. v Brně NORBERT TROLLER, architekt (zemř. 1984) – 115. výročí narození 

12.1.1921 zemř. v Brně JOSEF NEBEHOSTENY, architekt (nar. 1852) – 90. výročí úmrtí 

12.1.1976 zemř. AGATHA MARY CLARISSA CHRISTIE, anglická spisovatelka, autorka detektivních 
příběhů (nar. 15.9.1890) – 35. výročí úmrtí 

12.1.1986 zemř. v Brně ANTONÍN FROLKA ml., hudebník, sběratel lidových písní, zpěvák (nar. 
10.7.1910) – 25. výročí úmrtí 

12.1.1991 zemř. VASCO PRATOLINI, italský prozaik (nar. 19.10.1913) – 20. výročí úmrtí 

12.1.1996 zemř. EDUARD HAKEN, pěvec  (nar. 22.3.1910) – 15. výročí úmrtí 

13.1.1891 nar. v Třebíči JAN VANĚK, architekt, pedagog, průmyslový designer, teoretik VU (zemř. 1962) 
– 120. výročí narození 
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13.1.1906 nar. v Brně VLADIMÍR STUPKA, literární historik a filolog (zemř. 26.5.1980) – 105. výročí 
narození 

13.1.1941 zemř. JAMES JOYCE, irský anglicky píšící prozaik (nar. 2.2.1882) – 70. výročí úmrtí 

13.1.1961 zemř. FRANTIŠEK DRTIKOL, fotograf, malíř, grafik a mystik (nar. 3.3.1883) –  

  50. výročí úmrtí 

13.1.1996 zemř. v Brně ESTER KRUMBACHOVÁ, filmová scenáristka, scénografka (nar. v Brně 
12.11.1923) – 15. výročí úmrtí 

14.1.1896 nar. JOHN RODRIGO DOS PASSOS, americký prozaik, dramatik, esejista a novinář (zemř. 
28.9.1970) – 115. výročí narození 

14.1.1911 nar. ANATOLIJ NAUMOVIČ RYBAKOV, vl. jm. Aronov, ruský prozaik (zemř. 23.12.1998) – 
100. výročí narození 

15.1.1791 nar. FRANZ GRILLPARZER, rakouský dramatik (zemř. 21.1.1872) – 220. výročí narození 

15.1.1891 nar. OSIP EMILJEVIČ MANDELŠTAM, ruský básník a prozaik (zemř. 27.12.1938) –  

  120. výročí narození 

15.1.1926 zemř. AUGUST SEDLÁČEK, historik a archivář (nar. 28.8.1843) – 85. výročí úmrtí 

15.1.1926 nar. VĚRA STIBOROVÁ, prozaička – 85. výročí narození 

15.1.1936 nar. ve Znojmě JIŘÍ FUKAČ, muzikolog  (zemř. 22.11.2002) – 75. výročí narození 

16.1.1901 nar. VLADIMÍR BOUČEK, architekt, národopisný pracovník (zemř. 21.7.1985) – 110. výročí 
narození 

16.1.1901 zemř. ARNOLD BÖCKLIN, švýcarský malíř (nar. 16.10.1827) – 105. výročí úmrtí 

16.1.1931 nar. VLADIMÍR ŠKUTINA, prozaik, publicista a filmový scenárista (zemř. 19.8.1995) –  
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  80. výročí narození 

16.1.1976 zemř. ERIK KOLÁR, režisér loutkového divadla, dramaturg a filmový scenárista (nar. 
18.4.1906) – 35. výročí úmrtí 

17.1.1706 nar. BENJAMIN FRANKLIN, americký tiskař, publicista, filozof a politik (zemř. 17.4.1790) – 
305. výročí narození 

17.1.1936 nar. JAROSLAV SEDLÁŘ, historik umění, působí v Brně – 75. výročí narození 

18.1.1871 nar. FRANZ BLEI, rakouský prozaik, esejista, literární kritik, editor a překladatel (zemř. 
10.7.1942) – 140. výročí narození 

18.1.1891 nar. KAREL POKORNÝ, sochař (zemř. 14.2.1962) – 120. výročí narození 

18.1.1896 nar. v Rosicích, okr. Brno-venkov, ANTONÍN ZHOŘ, prozaik, publicista, autor knih pro děti 
(zemř. 3.4.1965 v Brně) – 115. výročí narození 

18.1.1911 nar. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, peruánský prozaik (zemř. 2.12.1969) – 100. výročí narození 

18.1.1936 zemř. RUDYARD KIPLING, anglický básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 
30.12.1865) – 75. výročí úmrtí 

19.1.1876 nar. THIT JENSENOVÁ, dánská prozaička (zemř. 14.5.1957) – 135. výročí narození 

19.1.1921 nar. MIKLÓS MÉSZÖLY, maďarský prozaik (zemř. 23.7.2001) – 90. výročí narození 

19.1.1946 nar. JULIAN BARNES, anglický prozaik – 65. výročí narození 

19.1.1996 zemř. v Brně  JAN URBAN, kreslíř, malíř, restaurátor, sochař (nar. 2.7.1913) – 15. výročí úmrtí 

20.1.1211 nar. sv. ANEŽKA ČESKÁ (zemř. 2.3.1282) – 800. výročí narození 

20.1.1931 nar. KAREL STEJSKAL, historik umění – 80. výročí narození 
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21.1.1831 zemř. LUDWIG ACHIM VON ARNIM, německý prozaik, sběratel lidové poezie (nar. 
26.1.1781) – 180. výročí úmrtí 

21.1.1941 nar. PLACIDO DOMINGO, španělský pěvec – 70. výročí narození 

21.1.1961 zemř. BLAISE CENDRARS, vl. jm. Frédéric Sauser-Hall, francouzský básník a prozaik (nar. 
1.9.1887) – 50. výročí úmrtí 

22.1.1561 nar. FRANCIS BACON, anglický filozof (zemř. 9.4.1626) – 450. výročí narození 

22.1.1886 nar. v Brně OSKAR JELLINEK, německy píšící prozaik (zemř. 12.10.1949) – 125. výročí 
narození 

22.1.1901 nar. v Prostějově EDVARD VALENTA, prozaik, publicista a básník, působil jako redaktor 
Lidových novin v Brně (zemř. 21.8.1978) – 110. výročí narození 

23.1.1861 nar. JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ, autor knih o společenské etiketě, sportovní 
organizátor, předseda čsl. olympijského výboru (zemř. 8.1.1943) – 150. výročí narození 

23.1.1906 nar. v Tišnově, okr. Brno-venkov, MARIE PAVLÍKOVÁ, činoherní a operetní herečka, působila 
v Brně (zemř. 27.9.2003) – 105. výročí narození 

23.1.1911 nar. ANDRÉ CASTELOT, francouzský spisovatel, historik a scenárista (zemř. 18.7.2004) – 100. 
výročí narození 

23.1.1921 nar. SERGIO LEONE, italský filmový režisér a scenárista (zemř. 30.4.1989) – 90. výročí 
narození 

23.1.1976 zemř. PAUL ROBESON, americký pěvec a herec (nar. 9.4.1898) – 35. výročí úmrtí 

23.1.1991 zemř. HERMAN NORTHROP FRYE, kanadský anglicky píšící literární kritik a teoretik (nar. 
14.7.1912) – 20. výročí úmrtí 

24.1.1776 nar. ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, německý spisovatel, hudební skladatel  
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  a malíř (zemř. 25.6.1822) – 235. výročí narození 

24.1.1871 nar. JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC, vl. jm. Josef Jiří Antonín Karásek, básník a prozaik (zemř. 
5.3.1951) – 140. výročí narození 

24.1.1901 nar. MICHAIL ILJIČ ROMM, ruský filmový režisér (zemř. 1.11.1971) – 110. výročí narození 

24.1.1931 nar. EVŽEN STROUHAL, archeolog, antropolog, egyptolog – 80. výročí narození 

24.1.1946 zemř. LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY, maďarský malíř, sochař, jevištní výtvarník, typograf, 
fotograf a režisér (nar. 20.7.1895) – 65. výročí úmrtí 

24.1.1951 nar. TOMÁŠ DURDÍK, archeolog a kastellolog – 60. výročí narození 

24.1.1991 zemř. JACK SCHAEFFER, americký peozaik, autor dobrodružných románů z amerického 
západu (nar. 19.11.1907) – 20. výročí úmrtí 

25.1.1931 nar. PAAVO HAAVIKKO, finský básník a prozaik – 80. výročí narození 

25.1.1981 zemř. Ladislav GROSMAN, prozaik a filmový scenárista (nar. 4.2.1921) – 30. výročí úmrtí 

26.1.1781 nar. LUDWIG ACHIM VON ARNIM, německý básník a prozaik, sběratel lidové poezie (zemř. 
21.1.1831) – 230. výročí narození 

26.1.1901 nar. OTTO FRANTIŠEK BABLER, překladatel a editor (zemř. 24.2.1984) – 110. výročí 
narození 

26.1.1921 nar. FRANTIŠEK CHAUN, skladatel, klavírista a výtvarný umělec (zemř. 30.12.1981) – 90. 
výročí narození 

26.1.1971 zemř. v Brně VINCENC ŠŤASTNÝ, klavírista, sbormistr, skladatel (nar. 21.1.1885 v Brně) – 
40. výročí úmrtí 

27.1.1756 nar. WOLFGANG AMADEUS MOZART, rakouský hudební skladatel (zemř. 5.12.1791) –  
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  255. výročí narození 

27.1.1826 nar. MICHAIL JEVGRAFOVIČ SALTYKOV-ŠČEDRIN, ruský prozaik (zemř. 10.5.1889) – 
185. výročí narození 

27.1.1891 nar. ILJA GRIGORJEVIČ ERENBURG, ruský prozaik a publicista (zemř. 31.8.1967) –  

  120. výročí narození 

27.1.1951 nar. GRAHAM BUCKLAND, dirigent – 60. výročí narození 

27.1.1901 zemř. GIUSEPPE VERDI, italský hudební skladatel (nar. 10.10.1813) – 110. výročí úmrtí 

27.1.1991 zemř. MIROSLAV VÁLEK, slovenský básník a překladatel (nar. 17.7.1927) – 20. výročí úmrtí 

28.1.1886 nar. ARTUR RUBINSTEIN, americký pianista (zemř. 20.12.1982) – 125. výročí narození 

28.1.1896 zemř. v Brně CHRISTIAN FRIEDRICH D´ELVERT, německy píšící historik, politik  

  a vydavatel, starosta města Brna (nar. 11.4.1803 v Brně) – 115. výročí úmrtí 

28.1.1916 nar. VERGÍLIO FERREIRA, portugalský prozaik a esejista (zemř. 1.3.1996) – 95. výročí 
narození 

28.1.1936 nar. ISMAIL KADARE, albánský prozaik a básník – 75. výročí narození 

28.1.2001 zemř. RANKO MARINKOVIĆ, chorvatský básník, prozaik a divadelní kritik (nar. 22.2.1913) – 
10. výročí úmrtí 

29.1.1866 nar. ROMAIN ROLLAND, francouzský prozaik, dramatik, esejista a hudební historik, nositel 
Nobelovy ceny (zemř. 30.12.1944) – 145. výročí narození 

29.1.1901 zemř. JULIUS ZEYER, básník, prozaik a dramatik (nar. 26.4.1841) – 110. výročí úmrtí 

29.1.1931 zemř. v Brně JAROSLAV AUERSWALD, divadelní režisér, herec, jevištní výtvarník (nar.  
28.6.1870 v Želbách, okr. Blansko) – 80. výročí narození 
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29.1.1931 nar. GERT HOFMANN, německý prozaik (zemř. 1.7.1993) – 80. výročí narození 

29.1.1961 nar. JAN BALABÁN, prozaik a publicista (zemř. 23.4.2010) – 50. výročí narození 

30.1.1781 nar. ADELBERT VON CHAMISSO, vl. jm. Louis Charles Adelaide de Chamisso de Boncourt, 
německý prozaik (zemř. 21.8.1838) – 230. výročí narození 

30.1.1851 zemř. AUGUSTIN SMETANA, filozof (nar. 14.6.1814) – 160. výročí úmrtí 

30.1.1901 nar. HANS ERICH NOSSACK, německý prozaik, dramatik a esejista (zemř. 2.11.1977) –  

  110. výročí narození 

30.1.1946 nar. KAREL KŘEPELKA, básník (zemř. 13.4.1999 v Brně) – 70. výročí narození 

31.1.1896 zemř. JOSEF JIŘÍ KOLÁR, vl. jm. Josef Kolář, prozaik, herec a režisér (nar. 9.2.1812) – 115. 
výročí úmrtí 

31.1.1956 zemř. ALAN ALEXANDER MILNE, anglický prozaik, esejista, autor knih pro děti (nar. 
18.1.1882) – 55. výročí úmrtí 

31.1.1986 zemř. v Brně VILÉM PFEIFFER, divadelní a filmový herec a režisér (nar. 5.8.1910) – 25. výročí 
úmrtí 

 

ÚNOR 
1.2.1801 nar. ÉMILE LITTRÉ, francouzský filozof, filolog, lexikograf (zemř. 2.6.1881) – 210. výročí 

narození 

1.2.1816 nar. RUDOLF HIRSCH, hudební kritik, skladatel (zemř. 10.3.1872) – 195. výročí narození 

1.2.1851 zemř. MARY SHELLEYOVÁ, anglická prozaička (nar. 30.8.1797) – 160. výročí úmrtí 
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1.2.1876 nar. PROKOP MIROSLAV HAŠKOVEC, literární historik a překladatel, působil v Brně (zemř. 
20.12.1935) – 135. výročí narození 

1.2.1941 nar. EVA STEHLÍKOVÁ, klasická filoložka a divadelní vědkyně – 70. výročí narození 

2.2.1986 zemř. v Brně OTOKAR ŽÁK, hudební publicista (nar. 23.4.1932) – 25. výročí úmrtí 

3.2.1856 zemř. v Brně JOSEF FINGER, výrobce smyčcových a dřevěných dechových nástrojů (nar. 1770 
v Brně) – 155. výročí úmrtí 

3.2.1896 nar. JAROSLAV HAVLÍČEK, prozaik (zemř. 7.4.1943) – 115. výročí narození 

3.2.1896 nar. JOHANNES URZIDIL, pražský německý prozaik, básník a esejista (zemř. 2.11.1970) – 
115. výročí narození 

3.2.1906 nar. VLADIMÍR DENKSTEIN, historik umění (zemř. 16.2.1993) – 105. výročí narození 

3.2.1926 nar. RICHARD YATES, americký prozaik (zemř. 7.11.1992) – 85. výročí narození 

3.2.1941 nar. MICHAEL SCHARANG, rakouský prozaik a esejista – 70. výročí narození 

3.2.1951 zemř. v Brně, EMILIE ZACHARDOVÁ, operní pěvkyně, pedagožka (nar. 10.5.1912) –  

 60. výročí úmrtí 

3.2.1976 zemř. LASSI SINKKONEN, finský básník a prozaik (nar. 1.4.1937) – 30. výročí úmrtí 

4.2.1781 zemř. JOSEF MYSLIVEČEK, hudební skladatel (nar. 9.3.1737) – 230. výročí úmrtí 

4.2.1881 zemř. THOMAS CARLYLE, anglický esejista, historik a filozof (nar. 4.12.1795) – 130. výročí 
úmrtí 

4.2.1881 nar. FERNAND LÉGER, francouzský malíř a grafik (zemř. 17.8.1955) – 130. výročí narození 

4.2.1921 nar. BETTY FRIEDANOVÁ, americká spisovatelka a feministická aktivistka (zemř. 4.2.2006) – 
90. výročí narození 
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4.2.1921 nar. LADISLAV GROSMAN, prozaik a filmový scenárista (zemř. 25.1.1981) – 90. výročí 
narození 

4.2.1966 zemř. KAREL HONZÍK, architekt a teoretik architektury (nar. 24.9.1900) – 45. výročí úmrtí 

5.2.1626 nar. markýza MARIE DE RABUTIN CHANTAL DE SÉVIGNÉ, francouzská spisovatelka, 
autorka dopisů (zemř. 17.4.1696) – 385. výročí narození 

5.2.1901  nar. BEDŘICH GOLOMBEK, novinář a spisovatel (zemř. 31.3.1961 v Brně) – 110. výročí 
narození 

5.2.1926 nar. VLADIMÍR FUKA, malíř, kreslíř, ilustrátor (zemř. 29.3.1977) – 85. výročí narození 

5.2.1931 nar. JUAN GOYTISOLO, španělský prozaik a esejista – 80. výročí narození 

6.2.1916 zemř. v Brně JAROSLAV KAREL MAŠKA, sběratel lidových písní (nar. 28.8.1851 v Blansku) 
– 95. výročí úmrtí 

6.2.1926 nar. KAREL PETRÁČEK, překladatel a filolog - afrikanista, arabista, islamista, semitista (zemř. 
1.7.1987) – 85. výročí narození 

6.2.1981 zemř. MICHAL RANÝ, grafik, kreslíř, malíř (nar. 30.7.1946 v Brně) – 30. výročí úmrtí 

7.2.1846 nar. LADISLAV QUIS, básník, překladatel a editor (zemř. 1.9.1913) – 165. výročí narození 

7.2.1901 nar. A. DEN DOOLAARD, vl. jm. Cornelius Spoelstra, nizozemský prozaik a novinář (zemř. 
26.6.1994) – 110. výročí narození 

7.2.1921 nar. v Brně ZDENĚK CHLUP, architekt – 90. výročí narození 

7.2.1951 nar. v Třebíči MIROSLAV DONUTIL, filmový, televizní a činoherní herec – 60. výročí 
narození 

7.2.1956 nar. FRANTIŠEK SKÁLA, ml., sochař, kreslíř, autor instalací – 55. výročí narození 
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8.2.1741 nar. ANDRÉ MODESTE GRÉTRY, francouzský skladatel (zemř. 24.9.1813) – 270. výročí 
narození 

8.2.1911 nar. ELIZABETH BISHOPOVÁ, americká básnířka (zemř. 6.10.1979) – 100. výročí narození 

8.2.1921 zemř. v Hrušovanech, okr. Znojmo, MAX DVOŘÁK, historik a teoretik umění (nar. 14.6.1874) 
– 90. výročí úmrtí 

9.2.1881 zemř. FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ, ruský prozaik (nar. 11.11.1821) –  

  130. výročí úmrtí 

9.2.1921 zemř. JAN KŘÍŽENECKÝ, architekt a fotograf, průkopník české kinematografie (nar. 
20.3.1868) – 90. výročí úmrtí 

10.2.1931 nar. THOMAS BERNHARD, rakouský prozaik a dramatik (zemř. 12.2.1989) – 80. výročí 
narození 

10.2.1961 zemř. v Třebíči JAKUB DEML, básník, prozaik, publicista a překladatel (nar. 20.8.1878 
v Tasově, okr. Třebíč) – 50. výročí úmrtí 

11.2.1896 nar. BONAVENTURA TECCHI, italský prozaik a literární kritik, působil jako profesor italské 
literatury v Brně (zemř. 30.3.1968) – 115. výročí narození 

11.2.1931 nar. v Oslavanech, okr. Brno-venkov, BOHUMIL ILL, umělecký knihař – 80. výročí narození 

11.2.1936 nar. VLADIMÍR KLÍMA, literární vědec-afrikanista a publicista – 75. výročí narození 

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

12.2.1926 nar. v Brně KAREL TACHOVSKÝ, básník, dramatik, literární kritik, prozaik, rozhlasový  

  a televizní autor (zemř. 29.4.1989 v Brně) – 85. výročí narození 
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13.2.1881 nar. ELEANOR FARJEONOVÁ, anglická prozaička a básnířka, autorka knih pro děti (zemř. 
5.6.1965) – 130. výročí narození 

13.2.1901 nar. LEWIS GRASSIC GIBBON, vl. jm. James Leslie Mitchell, skotský romanopisec a novinář 
(zemř. 1935) – 110. výročí narození 

14.2.1741 zemř. JOHANN JOSEPH FUX, rakouský skladatel a hudební teoretik (nar. 1660) – 270. výročí 
úmrtí 

14.2.1886 nar. HUGH LOFTING, anglický prozaik, autor knih pro děti (zemř. 26.9.1947) – 125. výročí 
narození 

14.2.1906 nar. v Brně ANTONÍN ŠKARKA, literární historik, editor (zemř. 12.11.1972) – 105. výročí 
narození 

15.2.1621 zemř. MICHAEL PRAETORIUS, německý hudební skladatel a teoretik (nar. 15.2.1571) –  

  390. výročí úmrtí 

15.2.1781 zemř. GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, německý dramatik, literární kritik a filozof (nar. 
22.1.1729) – 230. výročí úmrtí 

15.2.1831 nar. JOSEF HLÁVKA, architekt a mecenáš vědy a umění (zemř. 11.3.1908) – 180. výročí 
narození 

15.2.1931 nar. ZDENĚK MARAT, hudební skladatel, pianista, dirigent, redaktor a publicista – 80. výročí 
narození 

15.2.1976 zemř. PŘEMYSL PITTER, náboženský myslitel, charitativní pracovník, publicista a spisovatel 
(nar. 21.6.1895) – 35. výročí úmrtí 

16.2.1831 nar. NIKOLAJ SEMJONOVIČ LESKOV, ruský prozaik (zemř. 5.3.1895) – 180. výročí narození 

17.2.1591 nar. JUSEPE DE RIBERA, španělský malíř a rytec (zemř. 2.9.1652) – 420. výročí narození 
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17.2.1856 zemř. HEINRICH HEINE, německý básník a prozaik (nar. 13.12.1797) – 155. výročí úmrtí 

17.2.1891 zemř. THEOFIL EDVARD VON HANSEN, dánský architekt, který výrazně zasáhl do 
stavebního vývoje Brna (nar. 13.7.1813) – 120. výročí úmrtí 

17.2.1921 nar. ve Střelicích, okr. Brno-venkov, VLADIMÍR SVITÁČEK, filmový režisér a scenárista 
(zemř. 23.8.2002) – 90. výročí narození  

18.2.1546 zemř. MARTIN LUTHER, německý náboženský reformátor a autor písní (nar. 10.11.1483) – 
465. výročí úmrtí 

18.2.1901 nar. v Brně HUGO HAAS, divadelní, filmový a televizní herec (zemř. 1.12. 1968) – 110. výročí 
narození 

18.2.1911 nar. OTA ŠAFRÁNEK, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 28.10.1980) – 100. výročí narození 

18.2.1931 nar. TONI MORRISONOVÁ, americká prozaička, nositelka Nobelovy ceny – 80. výročí 
narození 

18.2.1946 nar. IVAN ODILO ŠTAMPACH, teolog, religionista – 65. výročí narození 

18.2.1956 zemř. GUSTAVE CHARPENTIER, francouzský skladatel (nar. 25.6.1860) – 55. výročí úmrtí 

18.2.1986 zemř. VÁCLAV SMETÁČEK, dirigent, hobojista, hudební pedagog, hudební skladatel, 
sbormistr (nar. 30.9.1906 v Brně) – 25. výročí úmrtí 

19.2.1876 zemř. v Brně JAN HELCELET, publicista a politik (nar. 2.1.1812 v Dolních Kounicích, okr. 
Brno-venkov) – 135. výročí úmrtí 

19.2.1896 nar. ANDRÉ BRETON, francouzský básník, prozaik a esejista (zemř. 28.9.1966) – 115. výročí 
narození 

19.2.1951 zemř. ANDRÉ GIDE, francouzský prozaik, básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny 
(nar. 22.11.1869) – 60. výročí úmrtí 
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20.2.1861 zemř. EUGÈNE SCRIBE, francouzský dramatik (nar. 24.12.1791) – 150. výročí úmrtí 

20.2.1921 nar. v Brně JAROMÍR SIROTEK, architekt – 90. výročí narození 

20.2.1926 nar. ALFONSO SASTRE, španělský dramatik, divadelní kritik a teoretik – 85. výročí narození 

20.2.1941 zemř. FRANTIŠEK KYSELA, malíř a grafik (nar. 4.9.1881) – 70. výročí úmrtí 

20.2.1971 zemř. JAN PROCHÁZKA, prozaik a filmový scenárista (nar. 6.2.1929 v Ivančicích, okr. Brno-
venkov) – 40. výročí úmrtí 

21.2.1836 nar. LÉO DELIBES, francouzský skladatel (zemř. 16.1.1891) – 175. výročí narození 

21.2.1846 nar. SVATOPLUK ČECH, básník a prozaik (zemř. 23.2.1908) – 165. výročí narození 

21.2.1896 nar. KAREL JOSEF BENEŠ, romanopisec, scenárista a esejista (zemř. 27.3.1969) – 115. výročí 
narození 

21.2.1901 zemř. HENRY PEACH ROBINSON, anglický fotograf, průkopník umělecké fotografie (nar. 
1830) – 110. výročí úmrtí 

21.2.1911 nar. OLDŘICH SYROVÁTKA, prozaik, básník, překladatel, autor knih pro děti, působil v Brně 
(zemř. 8.4.1977) – 100. výročí narození 

21.2.1921 nar. ZDENĚK MILER, ilustrátor, grafik, tvůrce kreslených filmů – 90. výročí narození 

21.2.1926 nar. FRANTIŠEK ČERNÝ, teatrolog (zemř. 12.6.2010) – 85. výročí narození 

21.2.1946 nar. v Brně MARIE PLOTĚNÁ, karikaturistka – 65. výročí narození 

21.2.1951 nar. MIROSLAV PETŘÍČEK, filozof, filozof umění, překladatel – 60. výročí narození 

22.2.1896 nar. PAUL VAN OSTAIJEN, vlámský básník a prozaik (zemř. 17.3.1928) – 115. výročí 
narození 

22.2.1936 nar. ÁDÁM BODOR, maďarský prozaik – 75. výročí narození 
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22.2.1986 zemř. v Brně DAGMAR KOMÁRKOVÁ, klavíristka, korepetitorka a sbormistryně (nar. 
2.9.1926 v Brně) – 25. výročí úmrtí 

23.2.1821 zemř. JOHN KEATS, anglický básník (nar. 31.10.1795) – 190. výročí úmrtí 

23.2.1901 nar. IVAR LO-JOHANSSON, švédský prozaik (zemř. 10.4.1990) – 110. výročí narození 

23.2.1911 nar. v Horních Vilémovicích, okr. Třebíč, JARMILA URBÁNKOVÁ, básnířka a překladatelka 
(zemř. 13.5.2000) – 100. výročí narození 

23.2.1916 nar. TOON KORTOOMS, nizozemský prozaik-humorista (zemř. 5.2.1996) – 95. výročí narození 

23.2.1946 nar. v Brně PETR ČEPICKÝ, grafik, kameraman – 65. výročí narození 

24.2.1786 nar. WILHELM GRIMM, německý filolog a pohádkář (zemř. 16.12.1859) – 225. výročí 
narození 

24.2.1801 zemř. FRANTIŠEK MARTIN PELCL, historik a filolog (nar. 11.11.1734) – 210. výročí úmrtí 

24.2.1921 nar. LUDVÍK AŠKENAZY, prozaik, dramatik, scenárista, autor knih pro děti (zemř. 18.3.1986) 
– 90. výročí narození 

24.2.1941 zemř. OSKAR LOERKE, německý básník (nar. 13.3.1884) – 70. výročí úmrtí 

24.2.1946 nar. JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, dirigent – 65. výročí narození 

25.2.1911 zemř. FRITZ UHDE, německý malíř (nar. 22.5.1848) – 100. výročí úmrtí 

25.2.1841 nar. AUGUSTE RENOIR, francouzský malíř, grafik a sochař (zemř. 3.12.1919) – 170. výročí 
narození 

25.2.1936 nar. JIŘÍ ČERNÝ, hudební publicista a spisovatel – 75. výročí narození 

25.2.1946 nar. JÁN ŠTRASSER, slovenský básník, esejista, textař a překladatel – 65. výročí narození 
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26.2.1901 nar. JAN ALDA, vl. jm. Alexandr Hořejší, básník a překladatel (zemř. 30.10.1970) – 110. výročí 
narození 

26.2.1961 zemř. ZDENĚK WIRTH, historik umění a teoretik památkové péče (nar. 11.8.1878) – 50. výročí 
úmrtí 

26.2.1971 zemř. v Brně JOSEF BERG, hudební skladatel (nar. 8.3.1927 v Brně) – 40. výročí úmrtí 

26.2.2001 zemř. JOSEF HONS, prozaik, autor populárně vědeckých publikací a knih pro děti (nar. 
16.10.1907) – 10. výročí úmrtí 

27.2.1851 nar. FRANTIŠEK HERITES, spisovatel (zemř. 19.1.1929) – 160. výročí narození 

27.2.1901 nar. MARINO MARINI, italský sochař a grafik (zemř. 6.8.1980) – 110. výročí narození 

27.2.1966 zemř. v Brně RUDOLF WALTER, dramatik,, herec, překladatel, režisér, skladatel, výtvarník 
(nar. 22.3.1894) – 45. výročí úmrtí 

28.2.1911 nar. OTAKAR VÁVRA, filmový režisér a scenárista – 100. výročí narození 

28.2.1916 zemř. HENRY JAMES, americký prozaik a literární kritik (nar. 15.4.1843) – 95. výročí úmrtí 

 

BŘEZEN 
1.3.1886 nar. OSKAR KOKOSCHKA, rakouský malíř, grafik, básník a dramatik (zemř. 22.2.1980) –  

  125. výročí narození 

1.3.1941 zemř. OSKAR BAUM, pražský německý prozaik a dramatik (nar. 21.1.1883) – 70. výročí úmrtí 

1.3.1971 zemř. FRANTIŠEK HRUBÍN, básník, prozaik a dramatik (zemř. 17.9.1910) – 40. výročí úmrtí 

2.3.1901 nar. JOSEF WAGNER, sochař, restaurátor (zemř. 10.2.1957) – 110. výročí narození 
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2.3.1926 nar. KAREL NEUBERT, fotograf – 85. výročí narození  

2.3.1931 nar. TOM WOLFE, vl. jm. Thomas Kennerly Wolfe, americký prozaik – 80. výročí narození 

2.3.1951 zemř. ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ, vl. jm. Riznerová, slovenská básnířka a prozaička (nar. 
26.4.1872) – 60. výročí úmrtí 

3.3.1706 zemř. JOHANN PACHELBEL, německý varhaník a skladatel (nar. 1.9.1653) – 305. výročí úmrtí 

3.3.1891 nar. v Křtěnicích, okr. Znojmo, JOSEF AXMAN, sochař (zemř. 3.6.1947 v Brně) – 120. výročí 
narození 

3.3.1906 nar. ARTUR LUNDKVIST, švédský básník, prozaik a literární historik (zemř. 11.12.1991) – 
105. výročí narození 

3.3.1941 nar. VLADO MILUNIĆ, chorvatský architekt, působí v Praze – 70. výročí narození 

3.3.1961 zemř. EDUARD FIKER, prozaik, autor detektivních románů (nar. 21.11.1902) – 50. výročí úmrtí 

3.3.1996 zemř. MARGUERITE DURASOVÁ, vl. jm. M. Donnadieu, francouzská prozaička, dramatička 
a scenáristka (nar. 4.4.1914) – 15. výročí úmrtí 

4.3.1916 nar. GIORGIO BASSANI, italský prozaik (zemř. 13.4.2000) – 95. výročí narození 

4.3.1921 nar. JAN ŠMÍD, prozaik (zemř. 13.12.2002) – 90. výročí narození 

4.3.1946 nar. JEAN-CLAUDE SCHMITT, francouzský historik a paleograf – 65. výročí narození 

4.3.1951 zemř. RENÉ GUY CADOU, francouzský básník (nar. 15.2.1920) – 60. výročí úmrtí 

5.3.1696 nar. GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, italský malíř (zemř. 27.3.1770) – 315. výročí narození 

5.3.1851 nar. VÁCLAV BROŽÍK, malíř a kreslíř (zemř. 15.4.1901) – 160. výročí narození 

5.3.1876 nar. JINDŘICH JINDŘICH, hudební skladatel, klavírista, sbormistr a sběratel lidových písní 
(zemř. 23.10.1967) – 135. výročí narození 
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5.3.1951 zemř. JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC, vl. jm. Josef Jiří Antonín Karásek, básník a prozaik (nar. 
24.1.1871) – 60. výročí úmrtí 

5.3.1966 zemř. ANNA ANDREJEVNA ACHMATOVOVÁ, vl. jm. Gorenková, ruská básnířka (nar. 
23.6.1889) – 45. výročí úmrtí 

6.3.1986 zemř. GEORGIA TOTTO O´KEEFFEOVÁ, americká malířka (nar. 15.11.1887) – 25. výročí 
úmrtí 

6.3.1911 nar. WILLIAM GOLDING, anglický prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 19.6.1993) –  

  100. výročí narození 

6.3.1926 nar. ANDRZEJ WAJDA, polský filmový režisér – 85. výročí narození 

6.3.1941 nar. v Brně LUBOMÍR MÁTL, dirigent, hudební pedagog, sbormistr – 70. výročí narození 

6.3.1951 nar. MILAN HLAVSA, hudebník (zemř. 5.1.2001) – 60. výročí narození 

7.3.1911 zemř. ANTONIO FOGAZZARO, italský prozaik, básník a dramatik (nar. 25.3.1842) –  

  100. výročí úmrtí 

7.3.1936 nar. GEORGES PEREC, francouzský prozaik, básník a dramatik (zemř. 4.3.1982) – 75. výročí 
narození 

7.3.1976 zemř. JOŽO NIŽŇÁNSKY, slovenský romanopisec (nar. 30.8.1903) – 35. výročí úmrtí 

8.3.1731 zemř. FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF, sochař (nar. 12.9.1688) – 280. výročí úmrtí 

8.3.1761 nar. JAN POTOCKI, francouzsky píšící polský prozaik, historik a archeolog (zemř. 2.12.1815) – 
250. výročí narození 

8.3.1926 zemř. VLASTA PITTNEROVÁ, prozaička, dramatička a básnířka (nar. 1.1.1858 v Polné,  

  okr. Jihlava) – 85. výročí úmrtí 
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8.3.1941 zemř. SHERWOOD ANDERSON, americký prozaik (nar. 13.9.1876) – 70. výročí úmrtí 

8.3.1946 nar. v Pozořicích, okr. Brno-venkov, JAN ZUZIAK, malíř – 65. výročí narození 

9.3.1911 nar. v Tuřanech, okr. Brno, RUDOLF KUNDERA, malíř (zemř. 9.1.2005) – 100. výročí narození 

10.3.1861 zemř. TARAS HRYHOROVYČ ŠEVČENKO, ukrajinský básník a malíř (nar. 9.3.1814) –  

  150. výročí úmrtí 

10.3.1926 nar. DAGMAR HOCHOVÁ, fotografka – 85. výročí narození 

11.3.1711 zemř. NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX, francouzský básník a kritik (nar. 1.11.1636) – 300. 
výročí úmrtí 

11.3.1911 nar. ALBA DE CÉSPEDES, italská prozaička (zemř. 14.11.1997) – 100. výročí narození 

12.3.1916 zemř. MARIE VON EBNER-ESCHENBACHOVÁ, rakouská prozaička a dramatička (nar. 
13.9.1830 ve Zdislavicích, okr. Kroměříž) – 95. výročí úmrtí 

12.3.1926 nar. v Brně INKA SLAVÍKOVÁ, operetní herečka (zemř. 31.12.1972 v Brně) – 85. výročí 
narození 

12.3.1931 nar. v Brně DALIBOR SPILKA, hudební kritik, skladatel (zemř. 6.6.1997) – 80. výročí narození 

13.3.1781 nar. KARL FRIEDRICH SCHINKEL, německý architekt (zemř. 9.10.1841) – 230. výročí 
narození 

13.3.1931 nar. v Brně MILAN FRIEDL, dramaturg, moderátor, recitátor, scénárista (zemř. 2.10.2009) – 80. 
výročí narození 

13.3.1946 nar. v Brně LEO BACON SLANINA, básník, prozaik – 65. výročí narození  

14.3.1681 nar. GEORG PHILIPP TELEMANN, německý hudební skladatel (zemř. 25.6.1767) –  

  330. výročí narození 
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14.3.1801 zemř. IGNACY KRASICKI, polský básník a romanopisec (nar. 3.2.1735) – 210. výročí úmrtí 

15.3.1981 zemř. RENÉ CLAIR, vl. jm. René-Lucien Chomette, francouzský filmový režisér (nar. 
11.11.1898) – 30. výročí úmrtí 

16.3.1736 zemř. GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI, italský skladatel (nar. 4.1.1710) – 275. výročí 
úmrtí 

16.3.1901 nar. MARTA KRÁSOVÁ, pěvkyně (zemř. 20.2.1970) – 110. výročí narození 

16.3.1926 nar. FRANZ WURM, švýcarský básník českoněmeckého původu – 85. výročí narození 

16.3.1931 nar. v Brně JIŘÍ JAROŠ, režisér, autor loutkových her – 80. výročí narození 

16.3.1941 nar. BERNARDO BERTOLUCCI, italský filmový režisér – 70. výročí narození 

16.3.1961 zemř. VÁCLAV TALICH, dirigent (nar. 28.5.1883 v Kroměříži) – 50. výročí úmrtí 

17.3.1896 nar. JOSEF SUDEK, fotograf (zemř. 15.9.1976) – 115. výročí narození 

17.3.1926 nar. SIEGFRIED LENZ, německý prozaik a dramatik – 85. výročí narození 

17.3.1931 nar. KAREL VELEBNÝ, jazzový skladatel a interpret (zemř. 7.3.1989) – 80. výročí narození 

17.3.1941 zemř. ISAAK EMMANUILOVI Č BABEL, ruský prozaik (nar. 13.7.1894) – 70. výročí úmrtí 

17.3.1946 nar. v Habrůvce, okr. Blansko, VĚRA KOCMANOVÁ, grafička, malířka – 65. výročí narození 

17.3.1976 zemř. LUCHINO VISCONTI, italský filmový a divadelní režisér (nar. 2.11.1906) – 35. výročí 
úmrtí 

17.3.1981 zemř. FELIX TAUER, překladatel, orientalista a islamista (nar. 20.11.1893) – 30. výročí úmrtí 

18.3.1881 nar. ARKADIJ TIMOFEJEVIČ AVERČENKO, ruský prozaik - satirik a humorista (zemř. 
12.3.1925) – 130. výročí narození 
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18.3.1891 nar. EDUARD MILÉN, vl. jm. Eduard Müller, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 19.5.1976 v Brně) 
– 120. výročí narození 

18.3.1976 zemř. NORBERT FRÝD, prozaik (nar. 21.4.1913) – 35. výročí úmrtí 

18.3.1986 zemř. LUDVÍK AŠKENAZY, prozaik, dramatik, scenárista, autor knih pro děti (nar. 24.2.1921) 
– 25. výročí úmrtí 

18.3.1986 zemř. BERNARD MALAMUD, americký prozaik (nar. 26.4.1914) – 25. výročí úmrtí 

18.3.2001 zemř. BOHUMÍR MRÁZ, historik umění (nar. 4.8.1930) – 10. výročí úmrtí 

19.3.1891 nar. JOSEF ŠÍMA, malíř (zemř. 24.7.1971) – 120. výročí narození 

19.3.1921 nar. v Brně JIŘÍ NOVOTNÝ, operní pěvec (zemř. 3.5.2004 v Brně) – 90. výročí narození 

20.3.1891 nar. ve Vnorovech, okr. Hodonín, FRANTIŠEK ZÝBAL, prozaik a básník (zemř. 6.4.1940) – 
120. výročí narození 

20.3.1951 nar. FRANTIŠEK (FERO) FENIČ, filmový a televizní režisér a scenárista – 60. výročí narození 

21.3.1821 nar. SIEGFRIED KAPPER, básník a prozaik píšící česky a německy (zemř. 7.6.1879) –  

  190. výročí narození 

21.3.1936 zemř. ALEXANDR GLAZUNOV, ruský skladatel a dirigent (nar. 10.8.1865) – 75. výročí úmrtí 

22.3.1901 nar. FRANTIŠEK DOUBRAVA, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. v Brně 2.12.1975) –  

  110. výročí narození 

22.3.1901 nar. VÍT OBRTEL, architekt, grafik, scénograf a básník (zemř. 12.6.1988) – 110. výročí 
narození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

23.3.1821 nar. ALEXEJ FEOFILAKTOVIČ PISEMSKIJ, ruský prozaik (zemř. 2.2.1881) – 190. výročí 
narození 
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23.3.1881 nar. ROGER MARTIN DU GARD, francouzský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny 
(zemř. 23.8.1958) – 130. výročí narození 

24.3.1886 nar. VLADIMÍR HELFERT, hudební historik, působil v Brně (zemř. 18.5.1945) – 125. výročí 
narození 

24.3.1896 nar. FRANTIŠEK TICHÝ, malíř a ilustrátor (zemř. 7.10.1961) – 115. výročí narození 

24.3.1926 nar. DARIO FO, italský prozaik, dramatik a divadelní herec, nositel Nobelovy ceny – 85. výročí 
narození 

24.3.1951 nar. LENKA PROCHÁZKOVÁ, prozaička – 60. výročí narození 

25.3.1801 zemř. NOVALIS, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg, německý básník a prozaik (nar. 
2.5.1772) – 210. výročí úmrtí 

25.3.1876 nar. KAREL DYRYNK, knihtiskař, typograf a překladatel (zemř. 2.7.1949) – 135. výročí 
narození 

25.3.1881 nar. BÉLA BARTÓK, maďarský hudební skladatel (zemř. 26.9.1945) – 130. výročí narození 

25.3.1901 nar. ANTONÍN KYBAL, malíř a textilní výtvarník (zemř. 15.11.1971) – 110. výročí narození 

25.3.1996 zemř. v Brně JAROSLAV KUDRNA, historik (nar. 31.10.1926) – 15. výročí úmrtí 

26.3.1911 nar. TENNESSEE WILLIAMS, americký prozaik a dramatik (zemř. 25.2.1983) – 100. výročí 
narození 

26.3.1926 nar. v Brně IVO OSOLSOBĚ, dramaturg, estetik a sémiotik – 85. výročí narození 

26.3.1936 nar. JAN BENEŠ, prozaik a publicista (zemř. 1.6.2007) – 75. výročí narození 

26.3.1951 nar. PETR ČORNEJ, historik – 60. výročí narození 

26.3.1956 nar. PAVEL JANOUŠEK, literární a divadelní teoretik a kritik – 55. výročí narození 
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27.3.1851 nar. VINCENT D´INDY, francouzský skladatel (zemř. 9.2.1931) – 160. výročí narození 

27.3.1871 nar. HEINRICH MANN, německý prozaik, dramatik a publicista (zemř. 12.3.1950) –  

  140. výročí narození 

27.3.1886 nar. LUDWIG MIES VAN DER ROHE, německý architekt (zemř. 17.8.1969) – 125. výročí 
narození 

27.3.1901 nar. v Brně VÁCLAV ROZŠTLAPIL, architekt, grafik, literární publicista (zemř. 9.1.1979 v Brně) –  

  110. výročí narození  

27.3.1921 nar. STANISLAV LIBENSKÝ, sklářský výtvarník (zemř. 25.2.2002) – 90. výročí narození 

27.3.1931 zemř. ARNOLD BENNETT, anglický prozaik a dramatik (nar. 27.5.1867) – 80. výročí úmrtí 

27.3.1941 nar. v Brně ZDENĚK KOCOUREK, filmový kameraman, fotograf – 70. výročí narození 

27.3.1946 zemř. GABRIELA PREISSOVÁ, spisovatelka a libretistka (nar. 23.3.1862) – 65. výročí úmrtí 

27.3.1981 zemř. MAO TUN, čínský prozaik a literární kritik (nar. 5.7.1896) – 30. výročí úmrtí 

28.3.1881 zemř. MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ, ruský hudební skladatel (nar. 21.3.1839) –  

  130. výročí úmrtí 

28.3.1936 nar. ZDENĚK SVĚRÁK, herec, dramatik, scenárista, divadelní režisér, textař, autor knih pro děti 
– 75. výročí narození 

28.3.1936 nar. MARIO VARGAS LLOSA, peruánský romanopisec, povídkář, dramatik a esejista – 75. 
výročí narození 

28.3.1941 zemř. ADELINE VIRGINIA WOOLFOVÁ, anglická prozaička (nar. 25.1.1882) – 70. výročí 
úmrtí 

29.3.1891 zemř. GEORGES SEURAT, francouzský malíř (nar. 2.12.1859) – 120. výročí úmrtí 
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29.3.1941 zemř. FRANTIŠEK TOPIČ, nakladatel (nar. 20.11.1858) – 70. výročí úmrtí 

30.3.1931 nar. OLGA KRIJTOVÁ, literární vědkyně, překladatelka nizozemské literatury – 80. výročí 
narození 

30.3.1986 zemř. MILAN MUNCLINGER, flétnista, dirigent a hudební badatel, editor a organizátor (nar. 
3.7.1923) – 25. výročí úmrtí 

31.3.1631 zemř. JOHN DONNE, anglický básník a kazatel (nar. mezi 24.1. a 19.6.1572) – 380. výročí 
úmrtí 

31.3.1856 zemř. MATĚJ MILOTA ZDIRAD POLÁK, básník a cestopisec (nar. 14.2.1788) – 155. výročí 
úmrtí 

31.3.1926 nar. JOHN FOWLES, anglický prozaik (zemř. 5.11.2005) – 85. výročí narození 

31.3.1961 zemř. v Brně BEDŘICH GOLOMBEK, novinář a prozaik (nar. 5.2.1901) – 50. výročí úmrtí 

 

DUBEN 
1.4.1901 nar. JAN LAUSCHMANN, fotograf (zemř. 1.1.1991 v Brně) – 110. výročí narození 

1.4.1976 zemř. MAX ERNST, německý malíř, grafik a sochař (nar. 2.4.1891) – 35. výročí úmrtí 

1.4.1991 zemř. MARTHA GRAHAMOVÁ, americká tanečnice a choreografka (nar. 11.5.1893) –  

  20. výročí úmrtí 

2.4.1941 nar. LADISLAV BALLEK, slovenský prozaik a publicista – 70. výročí narození 

2.4.1946 nar. v Prostějově PAVEL AUJEZDSKÝ, dramaturg a scenárista – 65. výročí narození 

2.4.1946 nar. SUE TOWNSENDOVÁ, anglická prozaička, publicistka a dramatička – 65. výročí narození 
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3.4.1911 nar. ANNA MASARYKOVÁ, historička umění (zemř. 18.3.1996) – 100. výročí narození 

3.4.1991 zemř. GRAHAM GREENE, anglický prozaik a publicista (nar. 2.10.1904) – 20. výročí úmrtí 

4.4.1806 zemř. CARLO GOZZI, italský dramatik, básník a prozaik (nar. 13.12.1720) – 205. výročí úmrtí 

4.4.1846 nar. LAUTRÉAMONT, vl. jm. Isidore Ducasse, francouzský básník (zemř. 24.11.1870) – 165. 
výročí narození                                                                                                                                                                                                                           

4.4.1876 nar. MAURICE DE VLAMINCK, francouzský malíř (zemř. 11.10.1958) – 135. výročí narození 

4.4.1896 nar. TRISTAN TZARA, francouzský básník, esejista a dramatik rumunského původu (zemř. 
27.12.1963) – 115. výročí narození 

4.4.1896 nar. JAN LAUDA, sochař (zemř. 11.3.1959) – 115. výročí narození 

4.4.1911 nar. VÁCLAV ČTVRTEK, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 6.11.1976) – 100. výročí narození 

4.4.1916 nar. ZDENĚK VLASTIMIL ŠPINAR, paleontolog (zemř. 14.8.1995) – 95. výročí narození 

4.4.1946 nar. GYÖRGY SPIRÓ, maďarský prozaik, básník, dramatik a publicista – 65. výročí narození 

4.4.1961 nar. DAGMAR PECKOVÁ, mezzosopranistka – 50. výročí narození 

4.4.1991 zemř. MAX FRISCH, švýcarský německy píšící dramatik, prozaik a esejista (nar. 15.5.1911) – 
20. výročí úmrtí 

5.4.1876 nar. FRANTIŠEK LEXA, filolog, religionista, zakladatel české egyptologie (zemř. 13.2.1960) – 
135. výročí narození 

5.4.1921 nar. VÁCLAV NOSEK, dirigent a hudební dramaturg, působil i v Brně (zemř. 22.1.2000) – 90. 
výročí narození 

5.4.1991 zemř. JIŘÍ MUCHA, prozaik, překladatel, žurnalista a dramatik (nar. 12.3.1915) – 20. výročí 
úmrtí 
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6.4.1826 nar. GUSTAVE MOREAU, francouzský malíř a kreslíř (zemř. 18.4.1898) – 185. výročí narození 

6.4.1971 zemř. IGOR STRAVINSKIJ, ruský hudební skladatel (nar. 17.6.1882) – 40. výročí úmrtí 

7.4.1726 nar. CHARLES BURNEY, anglický varhaník a hudební historik (zemř. 12.4.1814) – 285. výročí 
narození 

7.4.1931 nar. DONALD BARTHELME, americký prozaik (zemř. 23.7.1989) – 80. výročí narození 

8.4.1901 nar. JOSEF BACHTÍK, libretista, hudební publicista a spisovatel  (zemř. 2.4.1971) – 110. výročí 
narození 

8.4.1911 nar. EMIL CIORAN, rumunský filozof a esejista (zemř. 20.6.1995) – 100. výročí narození 

8.4.1921 nar. v Nové Říši, okr. Jihlava, JAN NOVÁK, hudební skladatel, působil v Brně (zemř. 
17.11.1984) – 90. výročí narození 

8.4.1931 zemř. ERIK AXEL KARLFELDT, švédský básník, nositel Nobelovy ceny (nar. 20.7.1864) –  

  80. výročí úmrtí 

8.4.1936 zemř. BOŽENA BENEŠOVÁ, prozaička, básnířka a literární kritička (nar. 13.11.1873) – 75. 
výročí úmrtí 

9.4.1626 zemř. FRANCIS BACON, anglický filozof (nar. 22.1.1561) – 385. výročí úmrtí 

9.4.1821 nar. CHARLES BAUDELAIRE, francouzský básník, kritik a esejista (zemř. 31.8.1867) –  

  190. výročí narození 

9.4.1891 nar. VLASTA BURIAN, divadelní a filmový herec a zpěvák (zemř. 31.1.1962) – 120. výročí 
narození 

9.4.1911 nar. v Brně RUDOLF JUSA, operní pěvec (zemř. 1987) – 100. výročí narození 
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9.4.1936 nar. GHASSAN KANAFÁNÍ, libanonský prozaik palestinského původu (zahynul 8.7.1972) – 
75. výročí narození 

10.4.1801 nar. CLAUDE TILLIER, francouzský prozaik (zemř. 18.10.1844) – 210. výročí narození 

10.4.1901 nar. v Kroměříži MIRA HOLBACHOVÁ, tanečnice, choreografka a etnografka (zemř. 
18.5.1982) – 110. výročí narození 

10.4.1966 zemř. EVELYN ARTHUR ST. JOHN WAUGH, anglický prozaik (nar. 29.10.1903) – 45. výročí 
úmrtí 

11.4.1926 nar. FRANZ HERRE, německý historik a publicista – 85. výročí narození 

11.4.1931 nar. OTA KOVAL, filmový režisér a scenárista (zemř. 14.8.1991) – 80. výročí narození 

12.4.1931 nar. RUDOLF PEČMAN, muzikolog, hudební kritik a publicista (zemř. 17.12.2008 v Brně) – 80. 
výročí narození 

12.4.1986 zemř. VALENTIN PETROVIČ KATAJEV, ruský prozaik, autor knih pro děti (nar. 28.1.1897) – 
25. výročí úmrtí 

13.4.1851 zemř. v Brně FRANTIŠEK X. REKTOŘÍK, malíř, kreslíř, rytec (nar. 28.5.1793 v Brně) –  

  160. výročí úmrtí 

13.4.1906 nar. SAMUEL BECKETT, irský dramatik, prozaik, básník, esejista a literární teoretik píšící 
anglicky a francouzsky, nositel Nobelovy ceny (zemř. 18.9.1989) – 105. výročí narození 

13.4.1961 nar. KAREL KUČA, historik architektury a urbanismu, výtvarník, publicista – 50. výročí 
narození 

13.4.1966 zemř. GEORGES DUHAMEL, vl. jm. Denis Thévenin, francouzský prozaik, dramatik a esejista 
(nar. 30.6.1884) – 45. výročí úmrtí 

14.4.1886 nar. ERNST ROBERT CURTIUS, německý literární historik a kritik (zemř. 19.4.1956) –  
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  125. výročí narození 

14.4.1986 zemř. SIMONE DE BEAUVOIR, francouzská prozaička a filozofka (nar. 9.1.1908) – 25. výročí 
úmrtí 

15.4.1956 zemř. EMIL NOLDE, vl. jm. Emil Hansen, německý malíř (nar. 15.4.1867) – 55. výročí úmrtí 

15.4.1901 zemř. VÁCLAV BROŽÍK, malíř a kreslíř (nar. 5.3.1851) – 110. výročí úmrtí 

15.4.1921 nar. v Brně MIROSLAV SPURNÝ, architekt – 90. výročí narození 

15.4.1931 nar. TOMAS TRANSTRÖMER, švédský básník – 80. výročí narození 

15.4.1936 zemř. VĚNCESLAV ČERNÝ, ilustrátor a malíř (nar. 27.1.1865) – 75. výročí úmrtí 

15.4.1986 zemř. JEAN GENET, francouzský dramatik (nar. 19.12.1910) – 25. výročí úmrtí 

16.4.1911 zemř. JOSEF RICHARD VILÍMEK st., publicista a nakladatel (nar. 1.4.1835) – 100. výročí 
úmrtí 

16.4.1921 nar. PETER USTINOV, anglický divadelní a filmový herec, režisér a spisovatel (zemř. 
28.3.2004) – 90. výročí narození 

17.4.1911 nar. HERVÉ BAZIN, francouzský prozaik (zemř. 17.2.1996) – 100. výročí narození 

18.4.1861 nar. v Křtětíně u Kunštátu na Moravě RUDOLF DVOŘÁK, historik (zemř. 21.2.1919) – 150. 
výročí narození 

18.4.1891 nar. FRANTIŠEK ALBERT LIBRA, architekt, urbanista (zemř. 30.6.1958) – 120. výročí 
narození 

18.4.1901 nar. LÁSZLÓ NÉMETH, maďarský prozaik, dramatik a esejista (zemř. 3.3.1975) – 110. výročí 
narození 
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18.4.1906 nar. ERIK KOLÁR, režisér loutkového divadla, dramaturg a filmový scenárista (zemř. 
16.1.1976) – 105. výročí narození 

18.4.1936 zemř. OTTORINO RESPIGHI, italský skladatel, dirigent a klavírista (nar. 9.7.1879) – 75. výročí 
úmrtí 

18.4.1936 nar. JAN SOKOL, filozof, antropolog, překladatel a politik – 75. výročí narození 

18.4.1961 nar. MICHAL LUTOVSKÝ, archeolog – 50. výročí narození 

19.4.1891 nar. RICCARDO BACCHELLI, italský prozaik a dramatik (zemř. 8.10.1985) – 120. výročí 
narození 

19.4.1921 nar. JIŘÍ ŠVENGSBÍR, grafik a rytec (zemř. 3.3.1983) – 90. výročí narození 

19.4.1946 nar. JAROSLAV VEIS, publicista, spisovatel a překladatel – 65. výročí narození 

19.4.1986 zemř. ZDENĚK SKLENÁŘ, malíř, grafik, typograf (nar. 15.4.1910) – 25. výročí úmrtí 

20.4.1901 nar. MICHEL LEIRIS, francouzský prozaik, básník, esejista a etnograf (zemř. 30.9.1990) –  

  110. výročí narození 

21.4.1661 nar. v Brně JOSEPH GEORG KAMEL, přírodovědec a misionář (zemř. 2.5.1706) – 350. výročí 
narození 

21.4.1896 nar. HENRI DE MONTHERLANT, francouzský prozaik, básník a dramatik (zemř. 21.9.1972) – 
115. výročí narození 

21.4.1926 nar. OLBRAM ZOUBEK, sochař a restaurátor – 85. výročí narození 

22.4.1766 nar. PANÍ DE STAEL, vl. jm. Anne Louise Germaine Necker, provdaná baronka de Stael-
Holstein, francouzská prozaička, esejistka, historička (zemř. 14.7.1817) – 245. výročí narození 

22.4.1916 nar. YEHUDI MENUHIN, americký houslista (zemř. 12.3.1999) – 95. výročí narození 



 46 

22.4.1921 nar. KONRÁD BABRAJ, sochař (zemř. 26.5.1991 v Brně) – 90. výročí narození 

22.4.1976 zemř. ALFRÉD RADOK, divadelní a filmový režisér a dramatik (nar. 17.12.1914) – 35. výročí 
úmrtí 

23.4.1616 zemř. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, španělský dramatik a prozaik (nar. 29.9.1547) 
– 390. výročí úmrtí 

23.4.1616 zemř. WILLIAM SHAKESPEARE, anglický dramatik a básník (nar. 23.4.1564) – 395. výročí 
úmrtí 

23.4.1776 nar. JAN NEJEDLÝ, obrozenský filolog a překladatel (zemř. 31.12.1834) – 235. výročí narození 

23.4.1891 nar. SERGEJ SERGEJEVIČ PROKOFJEV, ruský skladatel, klavírista a dirigent (zemř. 
5.3.1953) – 120. výročí narození 

23.4.1901 nar. RŮŽENA VACKOVÁ, klasická archeoložka, teatroložka, historička umění (zemř. 
14.2.1982) – 110. výročí narození 

23.4.1906 nar. v Brně ROBERT KONEČNÝ, psycholog, filozof, básník a literární kritik (zemř. 15.10.1981 
v Brně) - 105. výročí narození 

23.4.1931 nar. RADEK PILAŘ, malíř, grafik, ilustrátor, filmový výtvarník a režisér animovaných filmů 
(zemř. 7.2.1993) – 80. výročí narození 

23.4.1986 zemř. MIRCEA ELIADE, rumunský prozaik, religionista a filozof (nar. 9.3.1907) – 25. výročí 
úmrtí 

24.4.1706 nar. GIOVANNI BATTISTA MARTINI, italský hudební skladatel, teoretik a historik (zemř. 
4.10.1784) – 305. výročí narození 

24.4.1731 zemř. DANIEL DEFOE, anglický prozaik (nar. 1660) – 280. výročí úmrtí 
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24.4.1936 zemř. EMIL ARTUR LONGEN, vl. jm. E. A. Pittermann, dramatik, scenárista, prozaik, herec, 
režisér a výtvarník (nar. 29.7.1885) – 75. výročí úmrtí 

25.4.1886 nar. JINDŘICH HOŘEJŠÍ, básník a překladatel (zemř. 30.5.1941) – 125. výročí narození 

25.4.1926 zemř. ELLEN KEYOVÁ, švédská spisovatelka, čelná představitelka ženského emancipačního 
hnutí (nar. 11.12.1849) – 85. výročí úmrtí 

26.4.1841 nar. JULIUS ZEYER, básník, prozaik a dramatik (zemř. 29.1.1901) – 170. výročí narození 

26.4.1916 zemř. MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO, portugalský básník a prozaik (nar. 19.5.1890) – 95. výročí 
úmrtí 

26.4.1926 nar. OLDŘICH FRANTIŠEK KORTE, hudební skladatel, klavírista a publicista – 85. výročí 
narození 

26.4.1926 nar. KAROL KÁLLAY, fotograf – 85. výročí narození 

26.4.1941 nar. JAN ANTONÍN PACÁK, malíř, grafik, ilustrátor a hudebník (zemř. 23.3.2007) – 70. výročí 
narození 

27.4.1901 nar. NAUM JAKOVLEVIČ BERKOVSKIJ, ruský literární vědec, kritik a teatrolog (zemř. 
19.6.1972) – 110. výročí narození 

28.4.1906 nar. v Brně KURT GÖDEL, americký matematik, fyzik, logik a filozof německého původu 
(zemř. 14.1.1978) – 105. výročí narození 

28.4.1926 nar. HARPER LEEOVÁ, americká prozaička – 85. výročí narození 

29.4.1841 zemř. LOUIS ALOYSIUS BERTRAND, francouzský básník a prozaik (nar. 20.4.1807) –  

  170. výročí úmrtí 

29.4.1911 nar. v Brně ZDENĚK KRIEBEL, básník a literární publicista (zemř. 28.12.1989) – 100. výročí 
narození 
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29.4.1916 nar. ZDENEK SEYDL, malíř, grafik, typograf a ilustrátor, keramik, scénograf a tvůrce 
animovaných filmů (zemř. 17.6.1978) – 95. výr     očí narození 

29.4.1936 nar. ZUBIN MEHTA, indický dirigent – 75. výročí narození 

29.4.1951 zemř. LUDWIG JOSEF WITTGENSTEIN, anglický logik a filozof rakouského původu (nar. 
26.4.1889) – 60. výročí úmrtí 

29.4.1981 zemř. MILOSLAV DISMAN, rozhlasový režisér, prozaik a dramatik pro děti (nar. 27.4.1904) – 
30. výročí úmrtí 

30.4.1911 nar. LUISE RINSEROVÁ, německá prozaička a esejistka (zemř. 17.3.2002) – 100. výročí 
narození 

30.4.1931 zemř. OSVALD POLÍVKA, architekt (nar. 24.5.1859) – 80. výročí úmrtí 

30.4.1981 zemř. JAN FILIP, historik (nar. 25.12.1900) – 30. výročí úmrtí 

 

KVĚTEN 
1.5.1881 nar. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, francouzský filozof, teolog a paleontolog (zemř. 

10.4.1955) – 130. výročí narození 

1.5.1891 zemř. ANTONÍN CHITUSSI, malíř (nar. 1.12.1847) – 120. výročí úmrtí 

1.5.1901 nar. ANTAL SZERB, maďarský literární historik a prozaik (zahynul 27.1.1945) – 110. výročí 
narození 

1.5.1981 zemř. v Moravci, okr. Žďár nad Sázavou, DOMINIK PECKA, teolog, filozof, prozaik a esejista, 
působil též v Brně (nar. 4.8.1895 v Čejkovicích, okr. Hodonín) – 30. výročí úmrtí 
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2.5.1856 nar. VASILIJ VASILJEVIČ ROZANOV, ruský spisovatel, kritik, publicista a filozof (zemř. 
5.2.1919) – 155. výročí narození 

2.5.1886 nar. GOTTFRIED BENN, německý básník a prozaik (zemř. 7.7.1956) – 125. výročí narození 

2.5.1921 nar. SATJÁDŽIT RÁJ, indický filmový režisér (zemř. 23.4.1992) – 90. výročí narození 

3.5.1856 zemř. ADOLPHE-CHARLES ADAM, francouzský skladatel (nar. 24.7.1803) – 155. výročí 
úmrtí 

3.5.1871 zemř. v Rajhradě, okr. Brno-venkov, ŘEHOŘ TOMÁŠ VOLNÝ, německy píšící historik a 
zakladatel moravské topografie (nar. 20.12.1793) – 140. výročí úmrtí 

3.5.1906 nar. RENÉ HUYGHE, francouzský historik a teoretik umění (zemř. 4.2.1997) – 105. výročí 
narození 

3.5.1951 nar. TAŤJANA TOLSTÁ, ruská prozaička – 60. výročí narození 

3.5.1991 zemř. JERZY NIKODEM KOSINSKI, americký prozaik polského původu (nar. 14.6.1933) –  

  20. výročí úmrtí 

4.5.1921 nar. STANISLAV SEGERT, historik-orientalista, religionista, literární vědec – 90. výročí 
narození 

4.5.1931 nar. GENNADIJ ROŽDĚSTVENSKIJ, ruský dirigent – 80. výročí narození 

4.5.1986 zemř. PETR SCHULHOFF, filmový režisér a scenárista (nar. 10.7.1922) – 25. výročí úmrtí 

5.5.1846 nar. HENRYK SIENKIEWICZ, polský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny 
(zemř. 15.11.1916) – 165. výročí narození 

5.5.1901 nar. VÁCLAV ŘEZÁČ, vl. jm. Václav Voňavka, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 22.6.1956) 
– 110. výročí narození 
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5.5.1941 nar. JAN SOUČEK, malíř, grafik, ilustrátor – 70. výročí narození 

6.5.1856 nar. SIGMUND FREUD, rakouský psychiatr, zakladatel psychoanalýzy (zemř. 23.9.1939) –  

  155. výročí narození 

6.5.1861 nar. RABÍNDRANÁTH THÁKUR, indický básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel            
a filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu (zemř. 7.8.1941) – 150. výročí narození 

6.5.1871 nar. CHRISTIAN MORGENSTERN, německý básník a překladatel (zemř. 31.3.1914) –  

  140. výročí narození  

6.5.1926 nar. FRANZ MON, německý básník – 85. výročí narození 

6.5.1946 nar. VLADIMÍR JUST, publicista a divadelní historik – 65. výročí narození 

7.5.1901 nar. GÉZA VČELIČKA, vl. jm. Antonín Eduard V., prozaik a novinář (zemř. 30.12.1966) – 
110. výročí narození 

7.5.1941 zemř. JAMES FRAZER, anglický sociální antropolog (nar. 1.1.1854) – 70. výročí úmrtí 

7.5.1996 zemř. OTTO URBAN, historik (nar. 9.12.1938) – 15. výročí úmrtí 

8.5.1906 nar. ROBERTO ROSSELLINI, italský filmový režisér (zemř. 3.6.1977) – 105. výročí narození 

8.5.1936 nar. ZDENĚK HEDBÁVNÝ, dramaturg, teatrolog a překladatel – 75. výročí narození 

8.5.1951 zemř. JAROMÍR BORECKÝ, filolog, literární a hudební kritik a překladatel (nar. 6.8.1869) – 
60. výročí úmrtí 

9.5.1901 nar. GUSTAV MACHATÝ, filmový režisér a scenárista (zemř. 14.12.1963) – 110. výročí 
narození 

9.5.1936 zemř. v Uherském Hradišti STANISLAV LOLEK, malíř a grafik (nar. 13.11.1873) – 75. výročí 
úmrtí 
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10.5.1521 zemř. SEBASTIAN BRANT, německý satirik (nar. 1457) – 490. výročí úmrtí 

10.5.1876 nar. IVAN CANKAR, slovinský básník, prozaik a dramatik (zemř. 11.12.1918) – 135. výročí 
narození 

10.5.1921 nar. JINDŘICH HILČR, básník, autor knih pro děti, editor (zemř. 21.6.2003) – 90. výročí 
narození 

10.5.1921 nar. JINDŘICH MARCO, fotograf a publicista (zemř. 20.12.2000) – 90. výročí narození 

10.5.1936 zemř. JAROSLAV HILBERT, dramatik, prozaika divadelní kritik (nar. 19.1.1871) – 75. výročí 
úmrtí 

10.5.1936 zemř. BEDŘICH FEUERSTEIN, architekt, malíř, scénický výtvarník (nar. 15.1.1892) – 75. 
výročí úmrtí 

11.5.1791 nar. JAN VÁCLAV VOŘÍŠEK, hudební skladatel (zemř. 19.11.1825) – 220. výročí narození 

11.5.1901 nar. ROSE AUSLÄNDEROVÁ, německy píšící básnířka (zemř. 31.1.1988) - 110. výročí 
narození 

11.5.1916 nar. CAMILO JOSÉ CELA Y TRULOCK, španělský básník, prozaik a esejista, nositel 
Nobelovy ceny (zemř. 17.1.2002) – 95. výročí narození 

11.5.1976 zemř. ALVAR AALTO, finský architekt (nar. 3.2.1898) - 35. výročí úmrtí 

12.5.1921 nar. JOSEPH BEUYS, německý grafik, sochař, představitel akčního umění (zemř. 24.1.1986) – 
90. výročí narození 

12.5.1921 nar. FARLEY MOWAT, kanadský anglicky píšící prozaik– 90. výročí narození 

12.5.1936 nar. DOBRAVA MOLDANOVÁ, literární historička a kritička – 75. výročí narození 

12.5.1946 zemř. VÁCLAV ŠPÁLA, malíř (nar. 24.8.1885) – 65. výročí úmrtí 
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12.5.1971 zemř. v Brně LUDVÍK KUNDERA, hudební vědec (nar. 17.8.1891 v Brně) – 40. výročí úmrtí 

13.5.1931 nar. MILAN HRALA, literární vědec-rusista, překladatel – 80. výročí narození 

13.5.1951 nar. ZDENA BRATRŠOVSKÁ, prozaička, dramatička a publicistka – 60. výročí narození 

13.5.1986 zemř. MARIA BELLONCIOVÁ, italská novinářka a prozaička (nar. 30.11.1902) – 25. výročí 
úmrtí 

14.5.1891 nar. MICHAIL AFANASJEVIČ BULGAKOV, ruský prozaik, dramatik a novinář (zemř. 
10.3.1940) – 120. výročí narození 

14.5.1931 zemř. VIKTOR DYK, básník, prozaik, dramatik, publicista (nar. 31.12.1877) – 80. výročí úmrtí 

15.5.1856 nar. FRANK BAUM, americký prozaik, dramatik a novinář, autor knih pro děti (zemř. 5.5.1919) 
– 155. výročí narození 

15.5.1886 zemř. EMILY DICKINSONOVÁ, americká básnířka (nar. 10.12.1830) – 125. výročí úmrtí 

15.5.1891 nar. ANTONÍN NOVOTNÝ, kulturní historik (zemř. 28.2.1978) – 120. výročí narození 

15.5.1901 nar. XAVIER HERBERT, australský prozaik (zemř. 11.11.1984) – 110. výročí narození 

15.5.1911 nar. MAX FRISCH, švýcarský německy píšící dramatik, prozaik a esejista (zemř. 4.4.1991) –  

  100. výročí narození 

15.5.1916 nar. KAREL OTTO HRUBÝ, fotograf, působil v Brně (zemř. 19.7.1998) – 95. výročí narození 

15.5.1926 nar. PETER SHAFFER, anglický dramatik – 85. výročí narození 

15.5.1926 nar. MICUHARU INOUE, japonský prozaik (zem. 30.5.1992) – 85. výročí narození 

15.5.1991 zemř. AMADOUI HAMPATÉ BA, malijský francouzsky píšící prozaik a esejista (nar. 1901) – 
20. výročí úmrtí 



 53 

16.5.1906 nar. ARTURO USLAR PIETRI venezuelský prozaik, básník, dramatik a esejista (zemř. 
26.2.2001) – 105. výročí narození 

17.5.1866 nar. ERIK SATIE, francouzský skladatel (zemř. 1.7.1925) – 145. výročí narození 

17.5.1926 nar. JOSEF VOHRYZEK, literární kritik, prozaik a překladatel (zemř. 28.8.1998) – 85. výročí 
narození 

17.5.1926 nar. LUDVÍK SOUČEK, spisovatel a publicista (zemř. 27.12.1978) – 85. výročí narození 

17.5. 1931 nar. v Brně VLADIMÍR FIALA, prozaik a scénárista – 80. výročí narození 

17.5.1936 nar. LARS GUSTAFSSON, švédský prozaik, básník a dramatik – 75. výročí narození 

18.5.1911 zemř. GUSTAV MAHLER, rakouský hudební skladatel a dirigent (nar. 7.7.1860 v Kališti, okr. 
Jihlava) – 100. výročí úmrtí 

18.5.1911 nar. BEDŘICH SLAVÍK, literární historik a kritik (zemř. 28.8.1979) – 100. výročí narození 

18.5.1971 zemř. SVATOPLUK KADLEC, básník a překladatel (nar. 19.10.1898) – 40. výročí úmrtí 

18.5.1981 zemř. WILLIAM SAROYAN, americký prozaik a dramatik (nar. 31.8.1908) – 30. výročí úmrtí 

19.5.1971 zemř. v Brně FRANTIŠEK KALIVODA, architekt (nar. 9.4.1913 v Brně) – 40. výročí úmrtí 

19.5.1976 zemř. v Brně EDUARD MILÉN, vl. jm. Eduard Müller, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 18.3.1891) 
– 35. výročí úmrtí 

20.5.1886 nar. v Kroměříži JAN RYPKA, orientalista a překladatel (zemř. 29.12.1968) – 125. výročí 
narození 

20.5.1896 zemř. CLARA SCHUMANNOVÁ, německá klavíristka a skladatelka (nar. 20.5.1896) – 115. 
výročí úmrtí 
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20.5.1896 nar. JAN EVANGELISTA KOULA, architekt, návrhář nábytku, teoretik a historik architektury 
(zemř. 20.11.1975) – 115. výročí narození 

20.5.1911 nar. ANNIE M. G. SCHMIDTOVÁ, nizozemská básnířka a prozaička, autorka knih pro děti 
(zemř. 21.5.1995) – 100. výročí narození 

20.5.1921 nar. WOLFGANG BORCHERT, německý prozaik a dramatik (zemř. 20.11.1947) – 90. výročí 
narození 

21.5.1471 nar. ALBRECHT DÜRER, německý malíř a grafik (zemř. 6.4.1528) – 540. výročí narození 

21.5.1876 nar. JOSEF MAŘATKA, sochař (zemř. 20.4.1937) – 135. výročí narození 

21.5.1911 nar. MAURICE NADEAU, francouzský spisovatel, literární historik a editor – 100. výročí 
narození 

21.5.1926 nar. PAVEL PREISS, historik umění – 85. výročí narození 

21.5.1926 nar. ROBERT CREELEY, americký básník – 85. výročí narození 

21.5.1926 nar. SVATOPLUK HRNČÍŘ, prozaik, autor knih pro děti – 85. výročí narození 

21.5.1976 zemř. KAREL LIDICKÝ, sochař (nar. 17.6.1900) – 35. výročí úmrtí 

22.5.1921 nar. GUSTAV BROM, vl. jm. Gustav Frkal, jazzový kapelník, skladatel, klarinetista a zpěvák, 
působil v Brně (zemř. 25.9.1995) – 90. výročí narození 

23.5.1861 nar. OTAKAR BYSTŘINA, vl. jm. Ferdinand Dostál, prozaik – humorista (zemř. 18.7.1931) – 
150. výročí narození 

23.5.1891 nar. PÄR FABIAN LAGERKVIST, švédský básník, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny 
(zemř. 11.7.1974) – 120. výročí narození 

23.5.1906 zemř. HENRIK IBSEN, norský dramatik a básník (nar. 20.3.1828) – 105. výročí úmrtí 



 55 

23.5.1921 nar. GRIGORIJ NAUMOVIČ ČUCHRAJ, ukrajinský filmový režisér (zemř. 28.10.2001) – 90. 
výročí narození 

23.5.1926 nar. JAN GROSSMAN, divadelní a literární teoretik, divadelní režisér a překladatel (zemř. 
10.2.1993) – 85. výročí narození 

23.5.1941 nar. CHARLES WILLIAM MORRIS, americký filozof a estetik, jeden ze zakladatelů moderní 
sémiotiky (zemř. 15.1.1979) – 70. výročí narození 

24.5.1906 nar. JAROSLAV ŠVÁB (zemř. 16.5.1999), malíř a grafik – 105. výročí narození 

25.5.1681 zemř. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, španělský dramatik (nar. 17.1.1600) – 330. výročí 
úmrtí 

25.5.1946 nar. MILAN BUBEN, heraldik, historik a publicista – 65. výročí narození 

26.5.1876 zemř. FRANTIŠEK PALACKÝ, historik, archivář, literární teoretik a politik (nar. 14.6.1798) – 
135. výročí úmrtí 

26.5.1931 nar. SVEN DELBLANC, švédský prozaik a literární vědec (zemř. 15.12.1992) – 80. výročí 
narození 

26.5.1976 zemř. MARTIN HEIDEGGER, německý filozof (nar. 26.9.1889) – 35. výročí úmrtí 

27.5.1871 nar. GEORGES ROUAULT, francouzský malíř a grafik (zemř. 13.2.1958) – 140. výročí 
narození 

28.5.1886 nar. VLADISLAV FELICIANOVIČ CHODASEVIČ, ruský básník a literární teoretik (zemř. 
14.6.1939) – 125. výročí narození 

28.5.1931 nar. MILAN NÁPRAVNÍK, básník, prozaik a výtvarník – 80. výročí narození 

28.5.1961 zemř. JAN VRBA, prozaik a básník (nar. 10.7.1889) – 50. výročí úmrtí 
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29.5.1951 zemř. JOSEF BOHUSLAV FOERSTER, hudební skladatel, kritik, malíř a spisovatel (nar. 
30.12.1859) – 60. výročí úmrtí 

30.5.1841 nar. KAREL VÁCLAV KLÍČ, malíř, karikaturista, vynálezce hlubotisku, působil též v Brně 
(zemř. 16.11.1926) – 170. výročí narození 

30.5.1876 nar. VLADIMIR NAZOR, chorvatský básník, prozaik a kritik, autor knih pro děti (zemř. 
19.6.1949) – 135. výročí narození 

30.5.1916 nar. JAN HANČ, prozaik, básník a překladatel (zemř. 19.7.1963) – 95. výročí narození 

30.5.1926 zemř. v Brně EDUARD BABÁK, lékař, fyziolog, biolog, rektor brněnské Masarykovy univerzity 
(nar. 8.6.1873) – 85. výročí úmrtí 

30.5.1941 zemř. JINDŘICH HOŘEJŠÍ, básník a překladatel (nar. 25.4.1886) – 70. výročí úmrtí 

31.5.1926 nar. JAMES KRÜSS, německý spisovatel a literární teoretik, autor knih pro děti (zemř. 2.8.1997) 
– 85. výročí narození 

31.5.1926 nar. PAVEL PREISS, historik umění – 85. výročí narození 

31.5.1926 nar. JAN TROJAN, muzikolog, působí v Brně – 85. výročí narození 

31.5.1936 nar. v Prostějově JIŘÍ KUBĚNA, vl. jm. Jiří Paukert, básník a publicista, působí v Brně –  

  75. výročí narození 

31.5.1946 nar. RAINER WERNER FASSBINDER, německý filmový režisér (zemř. 10.6.1982) –  

  65. výročí narození 

31.5.1951 zemř. HERMANN BROCH, rakouský prozaik, básník, dramatik a esejista (nar. 1.11.1886) –  

  60. výročí úmrtí 
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31.5.1991 zemř. ANGUS WILSON, vl. jm. Angus Frank Johnstone-Wilson, anglický prozaik a esejista 
(nar. 11.8.1913) – 20. výročí úmrtí 

 

ČERVEN 
1.6.1941 zemř. sir HUGH WALPOLE, anglický prozaik (nar. 13.3.1884) – 70. výročí úmrtí 

1.6.1946 zemř. LEO SLEZAK, rakouský pěvec, debutoval v Brně (nar. 18.8.1873) – 65. výročí úmrtí 

2.6.1701 zemř. MADELEINE DE SCUDÉRY, francouzská romanopiskyně (nar. 15.10.1607) –  

  310. výročí úmrtí 

2.6.1926 nar. RAUL HILBERG, americký historik a politolog rakouského původu (zemř. 4.8.2007) – 85. 
výročí narození 

2.6.1951 zemř. JOHN ERSKINE, americký literární vědec, prozaik, esejista a hudebník (nar. 5.10.1879) – 
60. výročí úmrtí 

2.6.1961 zemř. GEORGE SIMON KAUFMAN, americký dramatik (nar. 16.11.1889) – 50. výročí úmrtí 

2.6.1986 zemř. VÁCLAV HLAVSA, archivář a knihovník, autor pragensií (nar. 8.11.1905) – 25. výročí 
úmrtí 

2.6.1996 zemř. JIŘÍ SPĚVÁČEK, historik, editor (nar. 14.3.1923) – 15. výročí úmrtí 

3.6.1801 nar. FRANTIŠEK ŠKROUP, hudební skladatel (zemř. 7.2.1862) – 210. výročí narození 

3.6.1826 zemř. NIKOLAJ MICHAJLOVIČ KARAMZIN, ruský prozaik, historik, literární kritik  

  a žurnalista (nar. 12.12.1766) – 185. výročí úmrtí 

3.6.1926 nar. ALLEN GINSBERG, americký básník (zemř. 5.4.1997) – 85. výročí narození 
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3.6.1931 nar. VLADIMÍR KAFKA, překladatel a literární publicista (zemř. 19.10.1970) – 80. výročí 
narození 

4.6.1881 nar. NATALIE GONČAROVOVÁ, ruská malířka (zemř. 17.10.1962) – 130. výročí narození 

4.6.1931 nar. JAN ZÁBRANA, básník, prozaik a překladatel (zemř. 3.9.1984) – 80. výročí narození 

4.6.1946 nar. MAGDALENA JETELOVÁ, sochařka – 65. výročí narození 

4.6.1951 zemř. JAROSLAV KOLMAN-CASSIUS, vl. jm. Jaroslav Kolman, básník a prozaik (nar. 
30.12.1883) – 60. výročí úmrtí 

4.6.1971 zemř. GEORG LUKÁCS, maďarský filozof, estetik a literární historik (nar. 13.4.1885) –         
40. výročí úmrtí 

5.6.1826 zemř. CARL MARIA WEBER, německý hudební skladatel a dirigent (nar. 18.11.1786) –  

  185. výročí úmrtí 

5.6.1896 nar. FEDERICO GARCÍA LORCA, španělský básník a dramatik (popraven 19.8.1936) –  

  115. výročí narození 

5.6.1921 zemř. GEORGES FEYDEAU, francouzský dramatik (nar. 8.12.1862) – 90. výročí úmrtí 

5.6.1931 nar. JACQUES DEMY, francouzský filmový režisér (zemř. 27.10.1990) – 80. výročí narození 

6.6.1606 nar. PIERRE CORNEILLE, francouzský dramatik a básník (zemř. 1.10.1684) – 405. výročí 
narození 

6.6.1911 nar. JEAN CAYROL, francouzský básník a prozaik (zemř. 10.2.2005) – 100. výročí narození 

6.6.1936 nar. ve Znojmě PAVEL ŠVANDA, prozaik, esejista a básník, působí v Brně – 75. výročí 
narození 
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6.6.1946 zemř. GERHART HAUPTMANN, německý básník, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny 
(nar. 15.11.1862) – 65. výročí úmrtí 

6.6.1961 zemř. CARL GUSTAV JUNG, švýcarský psychoanalytik a kulturní antropolog (nar. 26.7.1875) 
– 50. výročí úmrtí 

7.6.1966 zemř. HANS ARP, německý grafik, ilustrátor, sochař, jeden z vůdčích duchů dadaistického hnutí 
(nar. 16.9.1887) – 45. výročí úmrtí 

8.6.1671 nar. TOMASO ALBINONI, italský hudební skladatel (zemř. 17.1.1750) – 340. výročí narození 

8.6.1876 zemř. GEORGE SAND, vl. jm. Aurore Dudevantová, francouzská prozaička a dramatička (nar. 
1.7.1804) – 135. výročí úmrtí 

8.6.1916 nar. LUIGI COMENCINI, italský filmový režisér (zemř. 6.4.2007) – 95. výročí narození 

8.6.1931 nar. VLADIMÍR KAFKA, redaktor a překladatel (zemř. 19.10.1970) – 80. výročí narození 

8.6.1976 zemř. v Brně FRANTIŠEK FOLTÝN, malíř (nar. 9.6.1891) – 35. výročí úmrtí 

9.6.1891 nar. FRANTIŠEK FOLTÝN, malíř (zemř. 8.6.1976 v Brně) – 120. výročí narození 

9.6.1916 nar. JURIJ BRĚZAN, lužickosrbský prozaik, publicista, básník a dramatik (zemř. 12.3.2006) – 
95. výročí narození 

10.6.1791 nar. VÁCLAV HANKA, literární historik, filolog a básník (zemř. 12.1.1861) – 220. výročí 
narození 

10.6.1926 zemř. ANTONIO GAUDÍ Y CORNET, katalánský architekt (nar. 25.6.1852) – 85. výročí úmrtí 

10.6.1991 zemř. VERCORS, vl. jm. Jean Bruller, francouzský prozaik a dramatik (nar. 26.2.1902) –  

  20. výročí úmrtí 
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11.6.1776 nar. JOHN CONSTABLE, anglický malíř-krajinář a grafik (zemř. 31.3.1837) – 235. výročí 
narození 

11.6.1811 nar. VISSARION GRIGORJEVIČ BĚLINSKIJ, ruský literární vědec a publicista (zemř. 
7.6.1848) – 200. výročí narození 

11.6.1906 zemř. ve Zlíně-Mladcové FRANTIŠEK BARTOŠ, sběratel lidové slovesnosti, filolog  

  a publicista (nar. 16.3.1837 v Mladcové) – 105. výročí úmrtí 

12.6.1906 nar. SANDRO PENNA, italský básník (zemř. 23.1.1977) – 105. výročí narození 

12.6.1921 nar. HANS CARL ARTMANN, rakouský básník a prozaik (zemř. 4.12.2000) – 90. výročí 
narození 

12.6.1936 zemř. KARL KRAUS, rakouský prozaik, dramatik, esejista, literární kritik a publicista (nar. 
28.4.1874) – 75. výročí úmrtí 

12.6.1946 zemř. KAREL TOMAN, vl. jm. Antonín Bernášek, básník a překladatel (nar. 25.2.1877) –  

  65. výročí úmrtí 

13.6.1791 nar. ANTONÍN LANGWEIL, miniaturista a litograf (zemř. 11.5.1837) – 220. výročí narození 

13.6.1881 nar. OTAKAR ŠPANIEL, sochař, řezbář a medailér (zemř. 15.2.1955) – 130. výročí narození 

13.6.1961 zemř. KAREL ENGLIŠ, ekonom, politik a publicista, první rektor brněnské Masarykovy 
univerzity (nar. 17.8.1880) – 50. výročí úmrtí 

13.6.1986 zemř. BENJAMIN DAVID GOODMAN, americký jazzový klarinetista (nar. 30.5.1909) – 25. 
výročí úmrtí 

13.6.1996 zemř. MILOŠ JUZL, hudební vědec, teoretik umění, překladatel (nar. 20.5.1928) – 15. výročí 
úmrtí 
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14.6.1811 nar. HARRIET BEECHER STOWEOVÁ, americká prozaička a publicistka (zemř. 1.7.1896) – 
200. výročí narození 

14.6.1906 nar. MARGARET BOURKE-WHITEOVÁ, americká fotografka a reportérka (zemř. 27.8.1971) 
– 105. výročí narození 

14.6.1936 nar. JAN SCHMID, divadelní režisér, herec, výtvarník, dramatik, spisovatel – 75. výročí 
narození 

14.6.1936 zemř. GILBERT KEITH CHESTERTON, anglický prozaik a publicista (nar. 29.5.1874) –  

  75. výročí úmrtí 

14.6.1981 zemř. JIŘÍ JÍLEK, sochař, malíř, básník (nar. 4.1.1925) – 30. výročí úmrtí 

14.6.1986 zemř. JORGE LUIS BORGES, argentinský prozaik a literární teoretik (nar. 24.8.1899) – 25. 
výročí úmrtí 

15.6.1991 zemř. v Brně VILÉM REICHMANN, fotograf, výtvarník a karikaturista (nar. 25.4.1908 v Brně) 
– 20. výročí úmrtí 

15.6.1996 zemř. ELLA FITZGERALDOVÁ, americká jazzová zpěvačka (nar. 25.4.1918) – 15. výročí 
úmrtí 

16.6.1881 nar. v Brně BRUNO WEIGL, hudební skladatel a publicista (zemř. 25.9.1938 v Brně) –  

  130. výročí narození 

17.6.1911 nar. VIKTOR NĚKRASOV, ruský prozaik (zemř. 3.9.1987) – 100. výročí narození 

18.6.1901 nar. DENIS JOHNSTON, irský dramatik píšící anglicky (zemř. 8.8.1984) – 110. výročí narození 

18.6.1936 zemř. MAXIM GORKIJ, vl. jm. Alexej Maximovič Peškov, ruský prozaik a dramatik (nar. 
28.3.1868) – 75. výročí úmrtí 
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18.6.1971 zemř. MARTIN BENKA, slovenský malíř, grafik a ilustrátor (nar. 21.9.1888) – 40. výročí úmrtí 

19.6.1881 nar. FRANTIŠEK GELLNER, básník, prozaik, novinář, překladatel a kreslíř-karikaturista, 
působil také v Brně (zahynul 1914) – 130. výročí narození 

19.6.1886 nar. RUDOLF KREMLIČKA, malíř (zemř. 3.6.1932) – 125. výročí narození 

19.6.1891 nar. JOHN HEARTFIELD, vl. jm. Helmut Herzfelde, německý grafik a politický karikaturista 
(zemř. 26.4.1968) – 120. výročí narození 

19.6.1926 nar. FRANK JAEGER, dánský prozaik (zemř. 4.7.1977) – 85. výročí narození 

19.6.1926 nar. JOSEF NESVADBA, prozaik a scenárista (zemř. 26.4.2005) – 85. výročí narození 

19.6.1941 nar. VÁCLAV KLAUS, politik, ekonom a publicista – 70. výročí narození 

19.6.1941 nar. JAN VODŇANSKÝ, básník, textař a zpěvák – 70. výročí narození 

20.6.1786 nar. MARCELINE DESBORDES-VALMOREOVÁ, francouzská básnířka (zemř. 23.7.1859) – 
225. výročí narození 

20.6.1906 nar. LILLIAN HELLMANOVÁ, americká dramatička (zemř. 30.6.1984) – 105. výročí narození 

20.6.1936 nar. ENN VETEMAA, estonský prozaik a dramatik – 75. výročí narození 

21.6.1621 popraven VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA, politik a spisovatel (nar. 28.8.1551) – 390. výročí 
úmrtí 

21.6.1621 popraven KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, politik, historik, hudební skladatel 
a spisovatel (nar. 1564) – 390. výročí úmrtí 

21.6.1816 nar. CHARLOTTE BRONTËOVÁ, anglická prozaička (zemř. 31.3.1855) – 195. výročí narození 

21.6.1911 nar. HANNA MALEWSKA, polská prozaička (zemř. 27.3.1983) – 100. výročí narození 

21.6.1921 nar. IVO FLEISCHMANN, básník a překladatel (zemř. 7.7.1997) – 90. výročí narození 
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21.6.1921 nar. HELMUT HEISSENBÜTTEL, německý básník, prozaik a dramatik (zemř. 19.9.1996) –  

  90. výročí narození 

21.6.1941 nar. PETR KABEŠ, básník (zemř. 9.7.2005) – 70. výročí narození 

21.6.1981 zemř. JOHAN FABRICIUS, nizozemský prozaik, autor knih pro děti a malíř (nar. 24.8.1899) – 
30. výročí úmrtí 

22.6.1906 nar. BILLY WILDER, americký filmový režisér (zemř. 29.3.2002) – 105. výročí narození 

22.6.1926 nar. TADEUSZ KONWICKI, polský prozaik, filmový scenárista a publicista – 85. výročí 
narození 

22.6.1956 zemř. WALTER DE LA MARE, anglický básník a prozaik, autor poezie pro děti (nar.25.4.1873) 
– 55. výročí úmrtí 

22.6.1956 zemř. VÁCLAV ŘEZÁČ, vl. jm. Václav Voňavka, prozaik, autor knih pro děti (nar. 5.5.1901) – 
55. výročí úmrtí 

23.6.1881 zemř. v Brně BEDŘICH SYLVA TAROUCA, německy píšící publicista, sběratel, mecenáš (nar. 
1.12.1816) – 130. výročí úmrtí 

23.6.1906 nar. WOLFGANG KOEPPEN, německý prozaik a žurnalista (zemř. 15.3.1996) – 105. výročí 
narození 

23.6.1996 zemř. EDUARD CUPÁK, herec (nar. 10.3.1932 v Brně) – 15. výročí úmrtí 

24.6.1911 nar. ERNESTO SÁBATO, argentinský romanopisec a esejista – 100. výročí narození 

24.6.1941 nar. JULIE KRISTEVA, francouzská literární teoretička bulharského původu – 70. výročí 
narození 

24.6.2001 zemř. TOVE JANSSONOVÁ, švédsky píšící finská malířka, grafička a prozaička, autorka 
příběhů pro děti (nar. 8.8.1914) – 10. výročí úmrtí 
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25.6.1926 nar. INGEBORG BACHMANNOVÁ, rakouská básnířka a prozaička (zemř. 17.10.1973) –  

  85. výročí narození 

25.6.1931 nar. ZDENĚK KÁRNÍK, historik – 80. výročí narození 

25.6.1956 zemř. EDUARD ŠTORCH, prozaik, autor knih pro děti (nar. 10.4.1878) – 55. výročí úmrtí 

26.6.1661 nar. BALDASAR FONTANA, italský sochař a štukatér, působil i v Brně (zemř. 6.10.1733) – 
350. výročí narození 

26.6.1861 zemř. PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK, básník a filolog (nar. 13.5.1795) – 150. výročí úmrtí 

26.6.1891 nar. VLADISLAV VANČURA, prozaik a dramatik (popraven 1.6.1942) – 120. výročí narození 

26.6.1906 nar. STEFAN ANDRES, německý prozaik, básník a dramatik (zemř. 29.6.1970) – 105. výročí 
narození 

26.6.1921 nar. MIRKO HANÁK, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 4.11.1971) – 90. výročí narození 

26.6.1926 nar. KAREL KOSÍK, filozof a esejista (zemř. 21.2.2003) – 85. výročí narození 

26.6.1946 zemř. v Brně EMIL KRÁLÍK, architekt (nar. 21.2.1880) – 65. výročí úmrtí 

27.6.1836 zemř. CLAUDE-JOSEPH ROUGET DE LISLE, francouzský básník a dramatik, autor 
Marseillaisy (nar. 10.5.1760) – 175. výročí úmrtí 

27.6.1936 nar. EVA NATUS-ŠALAMOUNOVÁ, grafička a ilustrátorka – 75. výročí narození 

27.6.1946 nar. JIŘÍ SZANSKÝ, malíř, sochař, grafik, tvůrce instalací – 65. výročí narození 

28.6.1931 nar. v Brně ZDENĚK NAVRÁTIL, architekt, průmyslový designér – 80. výročí narození 

29.6.1861 zemř. ELIZABETH BARRETT BROWNINGOVÁ, anglická básnířka (nar. 6.3.1806) –  

  150. výročí úmrtí 
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29.6.1941 zemř. IGNACY JAN PADEREWSKI, polský klavírista, skladatel a politik (nar. 18.11.1860) – 
70. výročí úmrtí 

29.6.1951 zemř. v Brně FRANTIŠEK WEYR, právník a publicista, rektor Masarykovy univerzity, jeden 
z tvůrců 1. čsl. ústavy (nar. 25.4.1879) – 60. výročí úmrtí 

30.6.1901 nar. MIROSLAV HALÍK, bibliograf, editor a literární historik (zemř. 5.8.1975) – 110. výročí 
narození 

30.6.1911 nar. CZESLAW MILOSZ, polský básník, prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
14.8.2004) – 100. výročí narození 

30.6.1981 zemř. NINA BONHARDOVÁ, prozaička, básnířka, autorka knih pro děti (nar. 6.3.1907) –  

  30. výročí úmrtí 

 

ČERVENEC 
1.7.1876 nar. MAX JACOB, francouzský básník, prozaik a malíř (zemř. 5.3.1944) – 135. výročí narození 

1.7.1926 nar. HANS WERNER HENZE, německý skladatel  - 85. výročí narození 

1.7.1936 nar. JANA ŠTROBLOVÁ, básnířka a překladatelka – 75. výročí narození 

1.7.1961 zemř. LOUIS FERDINAND CÉLINE, vl. jm. L. F. Destouches, francouzský prozaik (nar. 
27.5.1894) – 50. výročí úmrtí 

1.7.1981 zemř. ZDENĚK BURIAN, malíř a ilustrátor (nar. 12.2.1905) – 30. výročí úmrtí 

1.7.1981 zemř. JIŘÍ VOSKOVEC, vl. jm. Jiří Wachsmann, divadelní a filmový herec, režisér, dramatik  

  a překladatel (nar. 19.6.1905) – 30. výročí úmrtí 
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1.7.1996 zemř. OTA JANEČEK, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 15.8.1919) – 15. výročí úmrtí 

2.7.1911 nar. v Brně ZDENĚK ALEXA, architekt (zemř. 1972) – 100. výročí narození 

2.7.1961 zemř. ERNEST HEMINGWAY, americký prozaik a žurnalista, nositel Nobelovy ceny (nar. 
21.7.1899) – 50. výročí úmrtí 

3.7.1886 nar. FRANCIS CARCO, vl. jm. François Carcopino-Tusoli, francouzský prozaik, básník a 
novinář (zemř. 24.5.1958) – 125. výročí narození 

3.7.1951 zemř. TADEUSZ BOROWSKI, polský prozaik, básník a publicista (nar. 12.11.1922) –  

  60. výročí úmrtí 

 4.7.1761           zemř. SAMUEL RICHARDSON, anglický prozaik (pokřtěn 19.8.1689) – 250. výročí úmrtí 

4.7.1931 nar. SÉBASTIEN JAPRISOT,  francouzský prozaik, scenárista a režisér, autor detektivních 
románů (zemř. 4.3.2003) – 80.výročí úmrtí 

5.7.1911 nar. KAREL SCHWARZENBERG, historik, heraldik, esejista a publicista (zemř. 9.4.1986) –  

  100. výročí narození 

5.7.1921 nar. LUDĚK VIMR, knižní grafik a ilustrátor (zemř. 8.11.2005) – 90. výročí narození 

5.7.1941 nar. BARBARA FRISCHMUTHOVÁ, rakouská prozaička a překladatelka – 70. výročí narození 

5.7.1946 nar. DANIELA HODROVÁ, prozaička a literární teoretička – 65. výročí narození 

5.7.1946 nar. VĚRA BOUDNÍKOVÁ, textilní výtvarnice – 65. výročí narození 

6.7.1861 nar. JOSEF KOŽÍŠEK, básník, autor knih pro děti (zemř. 6.7.1933) – 150. výročí narození 

6.7.1916 zemř. ODILON REDON, francouzský malíř a grafik (nar. 20.4.1840) – 95. výročí úmrtí 

6.7.1956 zemř. JOSEF CHOCHOL, architekt (nar. 13.11.1880) – 55. výročí úmrtí 
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6.7.1971 zemř. LOUIS ARMSTRONG, americký jazzový trumpetista a zpěvák (nar. 4.7.1900) –  

  40. výročí úmrtí 

6.7.1971 zemř. v Brně BOHDAN LACINA, malíř, grafik a sochař (nar. 14.3.1912 v Sněžném, okr. Žďár 
nad Sázavou) – 40. výročí úmrtí 

7.7.1831 nar. VICTORIEN SARDOU, francouzský dramatik (zemř. 8.11.1908) – 180. výročí narození 

7.7.1901 nar. VITTORIO DE SICA, italský filmový režisér (zemř. 13.11.1974) – 110. výročí narození 

7.7.1901 zemř. JOHANNA SPYRIOVÁ, švýcarská prozaička píšící německy, autorka knih pro děti (nar. 
12.6.1829) – 110. výročí úmrtí 

7.7.1911 nar. GIAN CARLO MENOTTI, americký skladatel a libretista italského původu (zemř. 
1.2.2007) – 100. výročí narození 

7.7.1941 nar. v Třebíči ZDENĚK ŘEZNÍČEK, prozaik a výtvarník – 70. výročí narození 

7.7.1991 zemř. v Brně FRANTIŠEK KOCOUREK, divadelní herec a bavič (nar. 21.2.1947 v Brně) –  

  20. výročí úmrtí 

8.7.1621 nar. JEAN DE LA FONTAINE, francouzský básník, autor bajek (zemř. 14.4.1695) – 390. výročí 
narození 

8.7.1891 nar. JOSEF HORA, básník a překladatel (zemř. 21.6.1945) – 120. výročí narození 

8.7.1926 zemř. KAREL VÁCLAV RAIS, prozaik a básník (nar. 4.1.1859) – 85. výročí úmrtí 

9.7.1901 nar. JAN KOBZÁŇ, spisovatel-folklorista, sběratel valašské slovesnosti (zemř. 15.10.1959) – 
110. výročí narození 

10.7.1851 zemř. LOUIS JACQUES DAGUERRE, francouzský malíř, vynálezce fotoaparátu (nar. 
18.11.1787) – 160. výročí úmrtí 
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10.7.1871 nar. MARCEL PROUST, francouzský prozaik (zemř. 18.11.1922) – 140. výročí narození 

10.7.1891 zemř. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, španělský prozaik (nar. 10.3.1833) – 120. výročí 
úmrtí 

10.7.1951 nar. MARTINA DRIJVEROVÁ, autorka knih a animovaných filmů pro děti – 60. výročí 
narození 

11.7.1561 nar. LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE, španělský básník (zemř. 23.5.1627) – 450. výročí 
narození 

11.7.1856 zemř. JOSEF KAJETÁN TYL, dramatik a prozaik (nar. 4.2.1808) – 155. výročí úmrtí 

11.7.1846 nar. LÉON BLOY, francouzský prozaik (zemř. 3.11.1917) – 165. výročí narození 

11.7.1936 nar. HANA DOSKOČILOVÁ, prozaička, autorka knih pro děti – 75. výročí narození 

12.7.1866 nar. JACINTO BENAVENTE, španělský dramatik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 14.7.1954) – 
145. výročí narození 

12.7.1876 nar. MAX JACOB, francouzský básník a prozaik (zemř. 5.3.1944) – 135. výročí narození 

12.7.1891 nar. v Brně JINDŘICH KUMPOŠT, architekt (zemř. 14.7.1968 v Brně) – 120. výročí narození 

12.7.2001 zemř. ANDREJ STANKOVIČ, básník, kritik, překladatel (nar. 22.6.1940) – 10. výročí úmrtí 

13.7.1841 nar. OTTO WAGNER, rakouský architekt (zemř. 11.4.1918) – 170. výročí narození 

13.7.1926 nar. LUBOMÍR TOMEK, vl. jm. L. Vaculík, prozaik a editor, autor knih pro děti – 85. výročí 
narození 

13.7.1951 zemř. ARNOLD SCHÖNBERG, rakouský hudební skladatel (nar. 13.9.1874) – 60. výročí úmrtí 

14.7.1871 zemř. VÁCLAV ŠOLC, básník (nar. 23.12.1838) – 140. výročí úmrtí 
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14.7.1916 nar. NATALIA GINZBURGOVÁ, italská prozaička a publicistka (zemř. 8.10.1991) – 95. výročí 
narození 

14.7.1921 nar. LEON GARFIELD, anglický prozaik, autor dobrodružných románů pro mládež (zemř. 
2.6.1996) – 90. výročí narození 

15.7.1606 nar. HARMENSZOON REMBRANDT VAN RIJN, holanský malíř (zemř. 4.10.1869) – 405. 
výročí narození 

15.7.1821 nar. JINDŘICH WANKEL, archeolog a paleontolog (zemř. 5.4.1897) – 190. výročí narození 

15.7.1896 nar. VÁCLAV FIALA, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 25.6.1980) – 115. výročí narození 

15.7.1926 nar. DRISS CHRAIBI, marocký francouzsky píšící prozaik (zemř. 1.4.2007) – 85. výročí 
narození 

15.7.1971 zemř. ARNOŠT WIESNER, architekt, působil v Brně (nar. 21.1.1890) – 40. výročí úmrtí 

16.7.1926 nar. ANA MARÍA MATUTEOVÁ, španělská prozaička – 85. výročí narození 

16.7.1931 nar. EVA SADKOVÁ, divadelní a televizní režisérka a scenáristka (zemř. 8.4.2000) – 80. výročí 
narození 

17.7.1796 nar. JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT, francouzský malíř (zemř. 22.2.1875) – 215. výročí 
narození 

17.7.1876 nar. KAMIL KROFTA, historik a diplomat (zemř. 16.8.1945) – 135. výročí narození 

17.7.1931 nar. JAN KRISTOFORI, malíř, kreslíř, grafik a sochař – 80. výročí narození 

18.7.1721 zemř. JEAN-ANTOINE WATTEAU, francouzský malíř a grafik (nar. 10.10.1684) – 290. výročí 
úmrtí 

18.7.1811 nar. WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY, anglický prozaik (zemř. 24.12.1863) –  
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  200. výročí narození 

18.7.1926 nar. MARGARET LAURENCEOVÁ, kanadská anglicky píšící prozaička (zemř. 5.1.1987) – 
85. výročí narození 

18.7.1926 nar. KAREL REISZ, anglický filmový režisér českého původu (zemř. 25.11.2002) – 85. výročí 
narození 

18.7.1861 nar. OTAKAR BYSTŘINA, vl. jm. Ferdinand Dostál, spisovatel - humorista, působil též v Brně 
(nar. 23.5.1931) – 150. výročí narození 

19.7.1831 zemř. KARL CHRISTIAN ANDRÉ, německý pedagog, ekonom a publicista, působil též v Brně, 
(nar. 20.3.1763) – 180. výročí úmrtí 

19.7.1921 zemř. v Brně JOSEF HYBEŠ, český politik a novinář (nar. 29.1.1850) – 90. výročí úmrtí 

19.7.1931 nar. VLADIMÍR SVATOŇ, literární vědec – 80. výročí narození 

20.7.1656 nar. JOHANN BERNHARD FISCHER Z ERLACHU, rakouský architekt, tvůrce brněnské 
kašny Parnas (zemř. 5.4.1723) – 355. výročí narození 

20.7.1901 zemř. ANTONÍN VIKTOR BARVITIUS, architekt (nar. 14.7.1823) – 110. výročí úmrtí 

20.7.1941 nar. JIŘÍ GROSSMANN, dramatik, prozaik, divadelní herec, zpěvák a textař (zemř. 5.12.1971) – 
70. výročí narození 

22.7.1926 nar. WOLFGANG ISER, německý literární vědec (zemř. 24.1.2007) – 85. výročí narození 

22.7.1936 nar. TOM ROBBINS, americký prozaik – 75. výročí narození 

22.7.2001 zemř. INDRO MONTANELLI, italský novinář a prozaik (nar. 22.4.1909) – 10. výročí úmrtí 

23.7.1826 nar. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ AFANASJEV, ruský jazykovědec a folklorista (zemř. 
5.10.1871) – 185. výročí narození 
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23.7.1926 nar. v Brumově, okr. Zlín, LUDVÍK VACULÍK, prozaik a publicista – 85. výročí narození 

24.7.1686 nar. BENEDETTO MARCELLO, italský skladatel a publicista (zemř. 25.7.1739) – 325. výročí 
narození 

24.7.1886 nar. DŽUNIČIRÓ TANIZAKI, japonský prozaik, dramatik a esejista (zemř. 30.7.1965) – 125. 
výročí narození 

24.7.1906 zemř. FERDINAND VON SAAR, rakouský prozaik, dramatik a básník spjatý s Moravou (nar. 
30.9.1833) – 105. výročí úmrtí 

24.7.1946 nar. VLADIMÍR HARAPES, tanečník – 65. výročí narození 

24.7.1971 zemř. JOSEF ŠÍMA, malíř (nar. 19.3.1891) – 40. výročí úmrtí 

24.7.1991 zemř. ISAAC BASHEVIS SINGER, americký prozaik a dramatik polského původu píšící jidiš, 
nositel Nobelovy ceny (nar. 14.7.1904) – 20. výročí úmrtí 

26.7.1856 nar. GEORGE BERNARD SHAW, anglický dramatik a prozaik irského původu, nositel 
Nobelovy ceny (zemř. 2.9.1950) – 155. výročí narození 

26.7.1921 nar. v Brně MILAN ZEZULA, jevištní výtvarník (zemř. 22.7.1992 v Brně) – 90. výročí narození 

26.7.1971 zemř. v Náměšti nad Oslavou, okr. Třebíč, MILOŠ DVOŘÁK, literární kritik, básník  

  a překladatel (nar. 9.9.1901 v Jasenici, okr. Třebíč) – 40. výročí úmrtí 

26.7.1976 zemř. NIKOLAJ NOSOV, ruský prozaik, autor knih pro děti (nar. 23.11.1908) – 35. výročí úmrtí 

27.7.1841 zemř. MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV, ruský básník, prozaik a dramatik (nar. 15.10.1814) 
– 170. výročí úmrtí 

27.7.1911 zemř. LEANDER ČECH, literární kritik a estetik (nar. 27.2.1854) – 100. výročí úmrtí 
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27.7.1916 nar. ve Velké nad Veličkou, okr. Hodonín, VLADIMÍR KLUSÁK, klavírista a hudební skladatel 
– 95. výročí narození 

27.7.1946 zemř. GERTRUDE STEINOVÁ, americká prozaička a literární kritička (nar. 3.2.1874) –  

  65. výročí úmrtí 

28.7.1741 pohřben ANTONIO VIVALDI, italský skladatel a houslista (nar. 4.3.1678) – 270. výročí pohřbu 

28.7.1936 nar. v Brně MILAN UHDE, prozaik, dramatik, publicista a politik – 75. výročí narození 

29.7.1856 zemř. ROBERT SCHUMANN, německý skladatel, klavírista, hudební kritik a dirigent (nar. 
8.6.1810) – 155. výročí úmrtí 

30.7.1511 nar. GIORGIO VASARI, italský malíř, architekt, historik výtvarného umění (zemř. 27.6.1574) – 
500. výročí narození 

30.7.1836 nar. GUSTAV TRAUTENBERGER, historik, čestný občan města Brna (zemř. 25.6.1902) – 175. 
výročí narození 

30.7.1946 nar. v Brně MICHAL RANNÝ, malíř a grafik (zemř. 6.2.1981) – 65. výročí narození 

31.7.1886 zemř. FERENC LISZT, maďarský hudební skladatel, klavírista a dirigent (nar. 22.10.1811) – 
125. výročí úmrtí  

31.7.1901 nar. JEAN DUBUFFET, francouzský malíř a grafik (zemř. 12.5.1985) – 110. výročí narození 

 

SRPEN 
1.8.1896 nar. JAROMÍR FUNKE, fotograf, teoretik a publicista (zemř. 22.3.1945) – 115. výročí narození 

1.8.1916 nar. ANNE HÉBERTOVÁ, kanadská francouzsky píšící prozaička, básnířka a dramatička (zemř. 
22.1.2000) – 95. výročí narození 
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1.8.1931 nar. KAMIL HÁLA, jazzový skladatel, pianista, dirigent a hudební aranžér – 80. výročí narození 

2.8.1791 nar. AUGUST BEDŘICH PIEPENHAGEN, malíř (zemř. 27.9.1868) – 220. výročí narození 

2.8.1901 nar. FRANTIŠEK HEŘMÁNEK, prozaik a novinář, působil také v Brně (zemř. 15.9.1946) – 
110. výročí narození 

2.8.1921 zemř. ENRICO CARUSO, italský pěvec (nar. 27.2.1873) – 90. výročí úmrtí 

2.8.1971 zemř. LUDWIG MARCUSE, německý filozof, prozaik a publicista (nar. 8.2.1894) – 40. výročí 
úmrtí 

3.8.1801 nar. JOSEPH PAXTON, anglický architekt, prosazoval stavby z oceli a skla (zemř. 8.6.1865) - 
205. výročí narození  

4.8.1811 nar. JAKUB MALÝ, spisovatel, novinář a překladatel (zemř. 7.3.1885) – 200. výročí narození 

4.8.1841 nar. WILLIAM HENRY HUDSON, anglický romanopisec (zemř. 18.8.1922) – 170. výročí 
narození 

4.8.1936 nar. ASSIA DJEBAROVÁ, vl. jm. Fatima-Zohra Imalayenová, alžírská francouzsky píšící 
prozaička a filmová režisérka – 75. výročí narození 

5.8.1906 nar. JOHN HUSTON, americký filmový režisér (zemř. 28.8.1987) – 105. výročí narození 

5.8.1926 nar. PER WAHLÖÖ, švédský prozaik a novinář, autor detektivních románů (zemř. 23.6.1975) – 
85. výročí narození 

5.8.1931 zemř. MARIE HÜBNEROVÁ, herečka (nar. 12.10.1865) – 80. výročí úmrtí 

5.8.1941 zemř. MIHÁLY BABITS, maďarský básník, prozaik a esejista (nar. 26.11.1883) – 70. výročí 
úmrtí 

5.8.1941 nar. ve Vyškově BORIS HYBNER, herec, mim, scenárista a dramatik – 70. výročí narození 
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6.8.1651 nar. FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNELON, francouzský teolog a spisovatel 
(zemř. 7.1.1715) – 360. výročí narození 

6.8.1901 nar. FRANTIŠEK HAMPL, spisovatel a editor (zemř. 9.4.1977) – 110. výročí narození 

6.8.1926 nar. ADRIENA ŠIMOTOVÁ, malířka a grafička – 85. výročí narození 

6.8.1941 nar. JINDŘICH ZOGATA, básník a prozaik, působí v Brně – 70. výročí narození 

6.8.2001 zemř. JORGE AMADO, brazilský prozaik (nar. 10.8.1912) – 10. výročí úmrtí 

7.8.1911 nar. ISTVÁN BIBÓ, maďarský publicista a politolog (zemř. 10.5.1979) – 100. výročí narození 

7.8.1921 zemř. ALEXANDR ALEXANDROVI Č BLOK, ruský básník, dramatik, literární kritik  

  a publicista (nar. 28.11.1880) – 90. výročí úmrtí 

7.8.1921 nar. BOHUMILA GRÖGEROVÁ, prozaička, básnířka, literární teoretička a překladatelka –  

  90. výročí narození 

7.8.1921 nar. KAREL HUSA, hudební skladatel a dirigent – 90. výročí narození 

7.8.1941 zemř. RABÍNDRANÁTH THÁKUR, bengálský básník, prozaik, dramatik, filozof a hudební 
skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (nar. 6.5.1861) – 70. výročí úmrtí 

8.8.1796 zemř. ANTON FRANZ MAULBERTSCH, rakouský malíř a mědirytec (nar. 8.6.1724) – 215. 
výročí úmrtí 

8.8.1921 zemř. JUHANI AHO, vl. jm. Johannes Brofeldt, finský prozaik (nar. 11.9.1861) – 90. výročí 
úmrtí 

8.8.1926 nar. JIŘÍ LEVÝ, překladatel a literární teoretik (zemř. 17.1.1967 v Brně) – 85. výročí narození 

8.8.1966 zemř. v Brně HELENA KRTIČKOVÁ, filmová a činoherní herečka (nar. 8.1.1893) – 45. výročí 
úmrtí 
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9.8.1631 nar. JOHN DRYDEN, anglický básník, dramatik, zakladatel literární a divadelní kritiky, jeden 
z prvních teoretiků překladu (zemř. 1.5.1700) – 380. výročí narození 

9.8.1821 nar. v Mikulově HIERONYMUS LORM, vl. jm. HEINRICH LANDESMANN,  německy píšící 
spisovatel a publicista, vynálezce prstové abecedy pro hluchoslepé (zemř. 4.12.1902 v Brně) – 
190. výročí narození 

9.8.1906 nar. PAMELA LYNDON TRAVERSOVÁ, anglická básnířka a prozaička, autorka knih pro děti 
(zemř. 23.4.1996) – 105. výročí narození 

9.8.1976 zemř. JOSÉ LEZAMA LIMA, kubánský básník a prozaik (nar. 19.12.1910) – 35. výročí úmrtí 

9.8.1981 zemř. ADOLF ZÁBRANSKÝ, malíř a ilustrátor (nar. 29.11.1909) – 30. výročí úmrtí 

10.8.1881 nar. JAROSLAV ŠETELÍK, malíř a kreslíř, autor vedut (zemř. 1955) – 130. výročí narození 

10.8.1896 nar. MILENA JESENSKÁ, publicistka a překladatelka (zemř. 17.5.1944) – 115. výročí narození 

10.8.1986 zemř. VRATISLAV EFFENBERGER, teoretik umění, básník, vůdčí osobnost surrealistické 
skupiny u nás (nar. 22.4.1923) – 25. výročí úmrtí 

11.8.1896 nar. ENID BLYTONOVÁ, anglická prozaička, autorka knih pro děti (zemř. 28.11.1968) –  

  115. výročí narození 

11.8.1926 nar. MILOŠ NOLL, malíř, grafik, ilustrátor a filmový scenárista (zemř. 24.7.1998) – 85. výročí 
narození 

11.8.1931 nar. MARTIN HOLLÝ, slovenský filmový režisér a scenárista (zemř. 18.3.2004) – 80. výročí 
narození 

11.8.1941 zemř. ANTONÍN HUDEČEK, malíř (nar. 14.1.1872) – 70. výročí úmrtí 

11.8.1956 zemř. VILÉM ZÍTEK, pěvec (nar. 9.9.1890) – 55. výročí úmrtí 
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11.8.1956 zemř. JACKSON POLLOCK, americký malíř (nar. 28.1.1912) – 55. výročí úmrtí 

12.8.1881 nar. CECIL BLOUAT DE MILLE, americký filmový režisér (zemř. 21.1.1959) – 130. výročí 
narození 

12.8.1881 nar. VÁCLAV VAČKÁŘ, hudební skladatel a interpret (zemř. 4.2.1954) – 130. výročí narození 

12.8.1931 nar. JIŘÍ STRÁNSKÝ, prozaik, překladatel, filmový scenárista – 80. výročí narození 

13.8.1921 nar. IMRE SARKADI, maďarský prozaik (zemř. 12.4.1961) – 90. výročí narození 

13.8.1946 zemř. HERBERT GEORGE WELLS, anglický prozaik (nar. 21.9.1866) – 65. výročí úmrtí 

14.8.1876 nar. SIBYLLA ALERAMOVÁ, italská prozaička a básnířka (zemř. 13.1.1960) – 135. výročí 
narození 

14.8.1926 nar. RENÉ GOSCINNY, francouzský humorista, kreslíř, autor komiksů a knih pro děti (zemř. 
5.11.1977) – 85. výročí narození 

14.8.1956 zemř. BERTOLD BRECHT, německý dramatik, divadelní teoretik, režisér, básník a prozaik 
(nar. 10.2.1898) – 55. výročí úmrtí 

14.8.1991 zemř. OTA KOVAL, filmový režisér a scenárista (nar. 11.4.1931) – 20. výročí úmrtí 

15.8.1771 nar. WALTER SCOTT, skotský prozaik (zemř. 21.9.1832) – 240. výročí narození 

15.8.1906 nar. LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR, senegalský francouzsky píšící básník a politik (zemř. 
20.12.2001) – 105. výročí narození 

15.8.1936 zemř. GRAZIA DELEDDOVÁ, italská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (nar. 21.11.1875) – 
75. výročí úmrtí 

15.8.1951 zemř. JAN WELZL, cestovatel a polárník (nar. 15.8.1868) – 60. výročí úmrtí 
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15.8.1991 zemř. JIŘÍ HADLAČ, malíř, grafik, tvůrce objektů, působil v Brně (nar. 8.9.1927) – 20. výročí 
úmrtí 

16.8.1846 nar. ALOIS PRASTORFER, architekt (zemř. 5.12.1910 v Brně) – 165. výročí narození 

16.8.1921 nar. v Brně FRANTIŠEK ZOUNEK, architekt – 90. výročí narození 

16.8.1941 nar. KAREL HVÍŽĎALA, publicista a prozaik – 70. výročí narození 

16.8.1946 nar. PAVAO PAVLIČIĆ, chorvatský prozaik a literární vědec – 65. výročí narození 

16.8.1981 zemř. v Hustopečích, okr. Břeclav, ADOLF KROUPA, kulturní iniciátor a překladatel, působil 
v Brně (nar. 25.7.1910) – 30. výročí úmrtí 

17.8.1676 zemř. HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN, německý prozaik (nar. 
1621 n. 1622) – 335. výročí úmrtí 

17.8.1891 nar. v Brně LUDVÍK KUNDERA, hudební vědec (zemř. 12.5.1971 v Brně) – 120. výročí 
narození 

18.8.1941 nar. KURT GEBAUER, sochař – 70. výročí narození 

18.8.1961 nar. LEONHARD FRANK, německý prozaik (nar. 4.9.1882) – 50. výročí úmrtí 

18.8.1971 zemř. PJOTR GRIGORJEVIČ BOGATYRJOV, ruský etnograf, folklorista, teatrolog (nar. 
28.1.1893) – 40. výročí úmrtí 

19.8.1926 nar. ALENA HÁJKOVÁ, literární teoretička, působí v Brně – 85. výročí narození 

19.8.1936 zastřelen FEDERICO GARCÍA LORCA, španělský básník a dramatik (nar. 5.6.1896) –  

  75. výročí úmrtí 

19.8.1961 nar. JONATHAN COE, anglický prozaik – 50. výročí narození 
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20.8.1901 nar. SALVATORE QUASIMODO, italský básník, literární kritik a překladatel, nositel Nobelovy 
ceny (zemř. 14.6.1968) – 110. výročí narození 

20.8.1941 nar. JÚLIUS SATINSKÝ, slovenský herec, kabaretiér, dramatik a prozaik (zemř. 29.12.2002) – 
70. výročí narození 

21.8.1871 nar. LEONID ANDREJEV, ruský prozaik, dramatik a publicista (zemř. 12.9.1919) – 140. výročí 
narození 

21.8.1896 nar. ROARK BRADFORD, americký humorista a novinář (zemř. 13.11.1948) – 115. výročí 
narození 

21.8.1926 nar. v Brně PAVEL BRÁZDA, malíř a grafik – 85. výročí narození 

21.8.1991 zemř. WOLFGANG HILDESHEIMER, německý prozaik a dramatik (nar. 9.12.1916) –  

  20. výročí úmrtí 

22.8.1806 zemř. JEAN-HONORÉ FRAGONARD, francouzský malíř (nar. 5.4.1732) – 205. výročí úmrtí 

22.8.1891 zemř. JAN NERUDA, básník, prozaik, novinář a umělecký kritik (nar. 9.7.1834) – 120. výročí 
úmrtí 

22.8.1926 nar. LADISLAV ŠTROS, divadelní režisér – 85. výročí narození 

22.8.1931 nar. STANISLAV SOUSEDÍK, filozof – 80. výročí narození 

22.8.1976 zemř. v Brně ZDENKA GRÄFOVÁ, divadelní herečka, působila v Brně (nar. 31.7.1886) –  

  35. výročí úmrtí 

23.8.1851 nar. ALOIS JIRÁSEK, prozaik a dramatik (zemř. 12.3.1930) – 160. výročí narození 

23.8.1926 nar. GYULA HERNÁDI, maďarský prozaik (zemř. 20.7.2005) – 85. výročí narození 

23.8.1931 nar. KAREL TRINKEWITZ, výtvarník, básník a esejista – 80. výročí narození 
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23.8.1951 nar. PETR ŠABACH, prozaik – 60. výročí narození 

24.8.1921 popraven NIKOLAJ STĚPANOVIČ GUMILJOV, ruský básník a prozaik (nar. 15.4.1886) –  

  90. výročí úmrtí 

25.8.1891 nar. ALBERTO SAVINIO, italský prozaik, dramatik, hudebník a malíř (zemř. 6.5.1952) –  

  120. výročí narození 

25.8.1901 nar. KJELD ABELL, dánský dramatik (zemř. 5.3.1961) – 110. výročí narození 

25.8.1911 nar. v Brně FRITZ BEER, britský publicista a spisovatel (zemř. 2006) – 100. výročí narození 

25.8.1921 nar. BRIAN MOORE, irský anglicky píšící prozaik (zemř. 11.1.1999) – 90. výročí narození 

25.8.1976 zemř. EYVIND JOHNSON, švédský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 29.7.1900) –  

  35. výročí úmrtí 

26.8.1891 nar. FERDINAND BRUCKNER, vl. jm. Theodor Tagger, rakouský dramatik (zemř. 5.12.1958) 
– 120. výročí narození 

27.8.1871 nar. THEODORE DREISER, americký prozaik a žurnalista (zemř. 28.12.1945) – 140. výročí 
narození 

27.8.1876 zemř. EUGÈNE FROMENTIN, francouzský prozaik, teoretik umění a malíř (nar. 24.10.1820) – 
135. výročí úmrtí 

28.8.1901 nar. CORNELIS JAN KELK, nizozemský prozaik, literární vědec a novinář (zemř. 26.12.1981) 
– 110. výročí narození 

29.8.1881 nar. VALÉRY LARBAUD, francouzský básník, prozaik a literární kritik (zemř. 2.2.1957) –  

  130. výročí narození 

29.8.1926 nar. RENÉ DEPESTRE, haitský básník a prozaik – 85. výročí narození 
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29.8.1931 nar. JIŘÍ SRNEC, divadelní režisér, scénograf, hudební skladatel – 80. výročí narození 

30.8.1811 nar. THÉOPHILE GAUTIER, francouzský básník, prozaik a esejista (zemř. 23.10.1872) –  

  200. výročí narození 

31.8.1546 nar. DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA, historik, slovníkář a knihtiskař (zemř. 18.10.1599) – 
465. výročí narození 

31.8.1931 nar. JAN MAREK, překladatel - indolog a íránista, publicista, kulturní a literární historik –  

  80. výročí narození 

31.8.1941 zemř. MARINA CVETAJEVOVÁ, ruská básnířka, prozaička a esejistka (nar. 8.10.1892) –  

  70. výročí úmrtí 

31.8.1941 nar. KNUT FALDBAKKEN, norský prozaik – 70. výročí narození 

31.8.1986 zemř. GOFFREDO PARISE, italský prozaik (nar. 8.12.1929) – 25. výročí úmrtí 

31.8.1986 zemř. HENRY MOORE, anglický sochař a malíř (nar. 30.7.1898) – 25. výročí úmrtí 

 

ZÁŘÍ 
1.9.1941 zemř. JIŘÍ ORTEN, vl. jm. Jiří Ohrenstein, básník a prozaik (nar. 30.8.1919) – 70. výročí úmrtí 

1.9.1751 nar. JOHANN EMANUEL SCHIKANEDER, rakouský dramatik (zemř. 21.9.1812) –  

  260. výročí narození 

2.9.1926 nar. v Brně DAGMAR KOMÁRKOVÁ, klavíristka a sbormistryně (zemř. 22.2.1986 v Brně) – 
85. výročí narození 

2.9.1936 nar. VLASTIMIL ZÁBRANSKÝ, malíř a grafik – 75. výročí narození 
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3.9.1826 zemř. v Brně JAN PETR CERRONI, sběratel rukopisů a literární historik (nar. 15.5.1753 
v Uherském Hradišti) – 185. výročí úmrtí 

3.9.1896 nar. v Uherském Hradišti OTAKAR LEVÝ, překladatel a básník (zemř. 7.10.1946 v Brně) –  

  115. výročí narození 

3.9.1941 nar. SERGEJ DOVLATOV, ruský prozaik a publicista (zemř. 24.8.1990) – 70. výročí narození 

3.9.1951 nar. v Kyjově ZDENĚK ZAPLETAL, prozaik  - 60. výročí narození 

4.9.1896 nar. ANTONIN ARTAUD, francouzský dramatik, divadelní teoretik, esejista, básník a herec 
(zemř. 4.3.1948) – 115. výročí narození 

4.9.1941 nar. PETR KRÁL, básník, publicista a editor – 70. výročí narození 

4.9.1976 zemř. LADISLAV NOVOMESKÝ, slovenský básník, publicista a esejista (nar. 27.12.1904) – 
35. výročí úmrtí 

5.9.1791 nar. GIACOMO MEYERBEER, německý skladatel a dirigent (zemř. 2.5.1864) – 220. výročí 
narození  

5.9.1896 nar. HEIMITO VON DODERER, rakouský prozaik (zemř. 23.12.1966) – 115. výročí narození 

5.9.1941 nar. RACHID BOUDJEDRA, alžírský francouzsky píšící prozaik a filmový scenárista –  

  70. výročí narození 

5.9.1946 nar. JINDŘICH ŠTREIT, fotograf – 60. výročí narození 

7.9.1831 nar. VICTORIN SARDOU, francouzský dramatik (zemř. 8.11.1908) – 180. výročí narození 

7.9.1901 nar. JARMILA GLAZAROVÁ, prozaička a publicistka (zemř. 20.2.1977) – 110. výročí narození 

7.9.1931 nar. BOŘIVOJ KOPIC, básník a prozaik, studoval v Brně (zemř. 24.7.1982) – 80. výročí 
narození 
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7.9.1991 zemř. JOSEF PÁLENÍČEK, skladatel, klavírista, hudební vědec (nar. 19.7.1914) – 20. výročí 
úmrtí 

8.9.1831 nar. WILHELM RAABE, německý prozaik (zemř. 15.11.1910) – 180. výročí narození 

8.9.1841 nar. ANTONÍN DVOŘÁK, hudební skladatel (zemř. 1.5.1904) – 170. výročí narození 

9.9.1901 nar. v Jasenici, okr. Třebíč, MILOŠ DVOŘÁK, literární kritik, básník a překladatel (zemř. 
26.7.1971 v Náměšti nad Oslavou, okr. Třebíč) – 110. výročí narození 

9.9.1901 zemř. HENRI-MARIE-RAYMOND DE TOULOUSE-LAUTREC, francouzský malíř a grafik 
(nar. 24.11.1864) – 110. výročí úmrtí 

11.9.1861 nar. JUHANI AHO, finský prozaik (zemř. 8.8.1921) – 150. výročí narození 

12.9.1811 nar. MAX HAUSHOFER, německý malíř a kreslíř, působil v Praze (zemř. 24.8.1866) – 200. 
výročí narození 

12.9.1921 nar. STANISLAW LEM, polský prozaik a esejista (zemř. 27.3.2006) – 90. výročí narození 

12.9.1981 zemř. EUGENIO MONTALE, italský básník a umělecký kritik, nositel Nobelovy ceny (nar. 
14.10.1896) – 30. výročí úmrtí 

13.9.1876 nar. SHERWOOD ANDERSON, americký prozaik (zemř. 8.3.1941) – 135. výročí narození 

13.9.1881 nar. CYRIL MERHOUT, kulturní historik, památkář a publicista (zemř. 12.7.1955) – 125. výročí 
narození 

13.9.1901 nar. BRANIMIR ĆOSIĆ, srbský prozaik a novinář (zemř. 29.1.1934) – 105. výročí narození 

13.9.1916 nar. ROALD DAHL, anglický prozaik, autor knih pro děti (zemř. 23.11.1990) – 90. výročí 
narození 

14.9.1321 zemř. DANTE ALIGHIERI, italský básník (nar. v květnu 1265) – 690. výročí úmrtí 
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14.9.1851 zemř. JAMES FENIMORE COOPER, americký prozaik (nar. 15.9.1789) – 160. výročí úmrtí 

14.9.1906 nar. JAROSLAV PRUŠEK, překladatel-sinolog (zemř. 7.4.1980) – 105. výročí narození 

14.9.1926 nar. MICHEL BUTOR, francouzský prozaik a literární teoretik – 85. výročí narození 

14.9.1936 nar. JIŘÍ ANDERLE, malíř a grafik – 75. výročí narození 

14.9.1931 nar. v Brně PAVEL BLATNÝ, hudební skladatel, dramaturg, dirigent a publicista – 80. výročí 
narození 

14.9.1931 nar. IVAN KLÍMA, prozaik, dramatik a publicista – 80. výročí narození 

15.9.1876 nar. BRUNO WALTER, německý dirigent (zemř. 17.2.1962) – 135. výročí narození 

15.9.1916 zemř. JOSÉ ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE, španělský dramatik, nositel Nobelovy ceny (nar. 
4.4.1832) – 95. výročí úmrtí 

15.9.1921 nar. RICHARD GORDON, anglický prozaik – 90. výročí narození 

15.9.1926 zemř. RUDOLF CHRISTOPH EUCKEN, německý filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
(nar. 5.1.1846) – 85. výročí úmrtí 

15.9.1936 nar. JURIJ KOCH, lužickosrbský prozaik, básník a dramatik – 75. výročí narození 

15.9.1976 zemř. JOSEF SUDEK, fotograf (nar. 17.3.1896) – 35. výročí úmrtí 

16.9.1871 zemř. JAN ERAZIM VOCEL, archeolog, literární historik, redaktor (nar. 23.8.1802) – 140. 
výročí úmrtí 

16.9.1916 nar. HELENA HODAČOVÁ, prozaička, autorka knih pro děti (zemř. 26.1.1998) – 95. výročí 
narození 

16.9.1986 zemř. KAREL SVOLINSKÝ, malíř, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník (nar. 14.1.1896) –  

  25. výročí úmrtí 
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16.9.1991 zemř. MURILO RUBIAO, brazilský povídkář (nar. 1.6.1916) – 20. výročí úmrtí 

17.9.1771 zemř. TOBIAS GEORGE SMOLLETT, anglický romanopisec (pokřtěn 19.3.1721) – 240. výročí 
úmrtí 

17.9.1896 nar. ARCHIBALD JOSEPH CRONIN, skotský romanopisec (zemř. 6.1.1981) – 115. výročí 
narození 

17.9.1931 nar. JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, francouzský prozaik, dramatik a scenárista – 80. výročí 
narození 

18.9.1901 nar. FRANTIŠEK GEL, vl. jm. Feigel, prozaik a žurnalista (zemř. 17.10.1972) – 110. výročí 
narození 

19.9.1911 nar. WILLIAM GERALD GOLDING, anglický prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
19.6.1993) – 100. výročí narození 

19.9.1956 zemř. ALBERT PRAŽÁK, literární vědec (nar. 11.6.1880) – 55. výročí úmrtí 

19.9.1971 zemř. JIORGOS SEFERIS, řecký básník a diplomat, nositel Nobelovy ceny (nar. 13.3.1900) – 
40. výročí úmrtí 

20.9.1951 nar. JAVIER MARÍAS, španělský prozaik – 60. výročí narození 

21.9.1866 nar. HERBERT GEORGE WELLS, anglický prozaik (zemř. 13.8.1946) – 145. výročí narození 

21.9.1911 nar. RUDOLF HAVEL, literární vědec, překladatel, editor, působil v Brně (zemř. 9.11.1993) – 
100. výročí narození 

21.9.1916 nar. FRANÇOISE GIROUDOVÁ, francouzská novinářka, scenáristka, spisovatelka a politička 
(zemř. 19.1.2003) – 95. výročí narození 

22.9.1871 nar. v Prostějově KAREL DOSTÁL-LUTINOV, básník, překladatel, literární publicista (zemř. 
29.11.1923 v Prostějově) – 140. výročí narození 
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22.9.1906 nar. v Brně KAREL JANÁČEK, redaktor (zemř. 14.2.1996 v Brně) – 105. výročí narození 

22.9.1931 nar. LADISLAV FIALKA, mim, choreograf, tanečník a divadelní režisér (zemř. 22.2.1991) - 
80. výročí narození 

22.9.1946 nar. v Brně ARNOŠT GOLDFLAM, prozaik, dramatik, divadelní režisér a herec – 65. výročí 
narození 

23.9.1241 zemř. SNORRI STURLUSON, islandský básník, historik a politik (nar. 1179) – 770. výročí 
úmrtí 

23.9.1871 nar. FRANTIŠEK KUPKA, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 21.6.1957) – 140. výročí narození 

23.9.1901 nar. JAROSLAV SEIFERT, básník, publicista, prozaik a překladatel, nositel Nobelovy ceny 
(zemř. 10.1.1986) – 110. výročí narození 

23.9.1936 nar. EDVARD RADZINSKIJ, ruský historik, autor životopisů a divadelních her – 75. výročí 
narození 

24.9.1821 nar. CYPRIAN KAMIL NORWID, polský básník, dramatik, prozaik, sochař a malíř (zemř. 
23.5.1883) – 190. výročí narození 

24.9.1896 nar. ELSA TRIOLETOVÁ, francouzská prozaička ruského původu (zemř. 16.6.1970) – 115. 
výročí narození 

24.9.1896 nar. FRANCIS SCOTT FITZGERALD, americký prozaik (zemř. 21.12.1940) – 115. výročí 
narození 

24.9.1931 nar. ZUZANA MINÁČOVÁ, slovenská fotografka – 80. výročí narození 

24.9.1976 zemř. PAVEL NAUMAN, vl. jm. Miloš N., novinář a prozaik (nar. 2.5.1907) – 35. výročí úmrtí                                                                                                                                                                             

25.9.1626 zemř. MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA, spisovatel a historik (nar. 23.12.1555) – 385. výročí 
úmrtí 
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25.9.1906 nar. JAROSLAV JEŽEK, hudební skladatel a klavírista (zemř. 1.1.1942) – 105. výročí narození 

25.9.1906 nar. DMITRIJ DMITRIJEVIČ ŠOSTAKOVIČ, ruský skladatel a klavírista (zemř. 9.8.1975) – 
105. výročí narození 

25.9.1941 nar. ANTONÍN BROUSEK, básník – 70. výročí narození 

25.9.1951 nar. PEDRO ALMODÓVAR, španělský filmový režisér, herec a spisovatel – 60. výročí narození 

26.9.1791 nar. THÉODORE GÉRICAULT, francouzský malíř (zemř. 26.1.1824) – 220. výročí narození 

26.9.1996 zemř. JÁN ŠTEVČEK, slovenský literární teoretik, kritik, esejista, scenárista, básník (nar. 
13.9.1929) – 15. výročí úmrtí 

27.9.1611 zemř. BARTOLOMEUS SPRANGER, holandský malíř (nar. 21.3.1546) – 400. výročí úmrtí 

27.9.1891 zemř. IVAN ALEXANDROVI Č GONČAROV, ruský prozaik (nar. 18.6.1812) – 120. výročí 
úmrtí 

27.9.1921 nar. MIKLÓS JANCSÓ, maďarský filmový režisér – 90. výročí narození 

27.9.1921 zemř. ENGELBERT HUMPERDINCK, německý skladatel (nar. 1.9.1854) – 90. výročí úmrtí 

28.9.1821 nar. v Brně MAXMILIAN MARETZEK, americký dirigent, skladatel a operní producent 
rakouského původu (zemř. 14.5.1897) – 190. výročí narození 

28.9.1871 nar. GRAZIA DELEDDOVÁ, italská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (zemř. 15.8.1936) – 
140. výročí narození 

28.9.1881 nar. EUGENI D´ORS, katalánský prozaik (zemř. 25.9.1954) – 130. výročí narození 

28.9.1891 zemř. HERMAN MELVILLE, americký prozaik a básník (nar. 1.8.1819) – 120. výročí úmrtí 

28.9.1926 nar. VÁCLAV HALÍŘ, pěvec – 85. výročí narození 

28.9.1966 zemř. ANDRÉ BRETON, francouzský básník a prozaik (nar. 19.2.1896) – 45. výročí úmrtí 
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28.9.1971 zemř. BOHUSLAV REYNEK, malíř, grafik, básník a překladatel (nar. 31.5.1892) – 40. výročí 
úmrtí 

29.9.1886 nar. v Uherském Hradišti JINDŘICH PRUCHA, malíř (zahynul 1.9.1914) – 125. výročí narození 

29.9.1921 nar. v Brně VĚRA HEROLDOVÁ, operní pěvkyně – 90. výročí narození 

29.9.1936 nar. v Brně JAN GALANDAUER, historik – 75. výročí narození 

29.9.1996 zemř. ŠÚSAKU ENDÓ, japonský prozaik, esejista, dramatik, kritik (nar. 27.3.1923) – 15. výročí 
úmrtí 

30.9.1901 zemř. BOHUSLAV SCHNIRCH, sochař (nar. 10.8.1845) – 110. výročí úmrtí 

30.9.1906 nar. v Kroměříži JAROMÍR TOMEČEK, prozaik, redaktor, autor knih pro děti, působil v Brně 
(zemř. 15.7.1997 v Brně) – 105. výročí narození 

30.9.1941 zemř. v Brně VLADIMÍR GROH, historik a publicista (nar. 26.1.1895 v Holešově, okr. 
Kroměříž) – 70. výročí úmrtí 

30.9.1941 zemř. FRANTIŠEK VÁCLAV KREJČÍ, literární a divadelní kritik a historik, prozaik, a esejista 
(nar. 4.10.1867) – 70. výročí úmrtí 

 

ŘÍJEN  
1.10.1911 nar. FLANN O´BRIEN, vl. jm. Brian O´Nolan, irský prozaik, dramatik a novinář (zemř. 

1.4.1966) – 100. výročí narození 

1.10.1931 nar. VLADIMÍR KARFÍK, literární kritik a historik – 80. výročí narození 

1.10.1931 nar. JIŘÍ SUCHÝ, herec, zpěvák, dramatik, divadelní režisér, textař a výtvarník – 80. výročí 
narození 
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1.10.1951 zemř. KAREL TEIGE, teoretik umění, publicista, grafik a překladatel (nar. 13.12.1900) –  

  60. výročí úmrtí 

2.10.1616 nar. ANDREAS GRYPHIUS, německý básník a dramatik (zemř. 16.7.1664) – 395. výročí 
narození 

2.10.1946 zemř. EDUARD BASS, vl. jm. Eduard Schmidt, prozaik, žurnalista a kabaretiér (nar. 1.1.1888) – 
65. výročí úmrtí  

3.10.1226 zemř. sv. FRANTIŠEK Z ASSISI, italský řeholník a básník, největší reformátor středověkého 
duchovního života (nar. 1181) - 785. výročí narození 

3.10.1886 nar. ALAIN-FOURNIER, vl. jm. Henri-Alban Fournier, francouzský prozaik, esejista a literární 
kritik (padl 22.9.1914) – 125. výročí narození 

3.10.1861 nar. FRANTIŠEK DRTINA, filozof (zemř. 14.1.1925) – 150. výročí narození 

3.10.1896 zemř. WILLIAM MORRIS, anglický grafik a designér, iniciátor hnutí Modern style (nar. 
24.3.1834) – 115. výročí narození 

3.10.1901 nar. v Brně FRANTIŠEK HALAS, básník, prozaik, překladatel a publicista (zemř. 27.10.1949) – 
110. výročí narození 

3.10.1901 nar. MIRKO NOVÁK, estetik a historik filozofie, působil v Brně (zemř. 16.9.1981) –  

  110. výročí narození 

3.10.1916 nar. JAMES HERRIOT, vl. jm. James Alfred Wight, anglický prozaik (zemř. 23.2.1995) –  

  95. výročí narození 

3.10.1946 nar. JIŘÍ BULIS, hudební skladatel (zemř. 12.5.1993 v Brně) – 65. výročí narození 
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4.10.1851 nar. v Brně EMIL SOFFÉ, německy píšící literární historik (zemř. 20.2.1922 v Brně) – 160. 
výročí narození 

4.10.1881 nar. ANDRÉ SALMON, francouzský básník, prozaik a esejista (zemř. 12.3.1969) – 130. výročí 
narození 

4.10.1906 nar. v Brně LADISLAV PEŠEK, divadelní a filmový herec (zemř. 13.7.1986) – 105. výročí 
narození 

4.10.1921 nar. VILÉM KŘÍŽ, fotograf – 90. výročí narození 

4.10.1951 nar. MILAN MYSLIVEČEK, knižní grafik, ilustrátor, autor populárně historických knih – 60. 
výročí narození 

5.10.1781 nar. BERNARD BOLZANO, rakouský filozof a matematik (zemř. 18.12.1848) – 230. výročí 
narození 

5.10.1936 nar.  VÁCLAV HAVEL, dramatik, esejista, básník, publicista a politik – 75. výročí narození 

5.10.1936 nar. v Lipníku, okr. Třebíč, LUDMILA KLUKANOVÁ, prozai čka – 75. výročí narození 

5.10.1976 zemř. TAIDŽUN TAKEDA, vl. jm. Takeda Satoru, japonský prozaik a esejista (nar. 12.2.1912) 
– 35. výročí úmrtí 

6.10.1941 nar. ve Velkém Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, VLADIMÍR BINAR, překladatel a editor –  

  70. výročí narození 

7.10.1886 nar. JOSEF PALIVEC, básník a překladatel (zemř. 30.1.1975) – 125. výročí narození 

7.10.1961 zemř. FRANTIŠEK TICHÝ, malíř a ilustrátor (nar. 24.3.1896) – 50. výročí úmrtí 

7.10.1991 zemř. NATALIA GINZBURGOVÁ, italská prozaička a publicistka (nar. 14.7.1916) – 20. výročí 
úmrtí 
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8.10.1896 nar. JULIEN DUVIVIER, francouzský filmový režisér (zemř. 29.10.1967) – 115. výročí 
narození 

9.10.1636 zemř. KAREL STARŚÍ ZE ŽEROTÍNA, autor politické apologie, korespondence a soukromých 
zápisků, jako zemský hejtman pobýval v Brně (nar. 15.9.1564) – 375. výročí úmrtí 

9.10.1921 nar. TADEUSZ RÓŹEWICZ, polský básník, dramatik a prozaik – 90. výročí narození 

9.10.1931 zemř. ANTAL STAŠEK, vl. jm. Antonín Zeman, prozaik (nar. 22.7.1843) – 75. výročí úmrtí 

9.10.1936 nar. ĽUBOMÍR FELDEK, slovenský básník, prozaik, dramatik a překladatel – 75. výročí 
narození 

10.10.1791 zemř.CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART, německý hudebník, básník a publicista 
(nar. 26.3.1739) – 220. výročí úmrtí 

10.10.1861 nar. ÉDOUARD DUJARDIN, francouzský prozaik, básník, dramatik a kritik (zemř. 31.10.1949) 
– 150. výročí narození 

10.10.1901 nar. ALBERTO GIACOMETTI, švýcarský sochař a grafik (zemř. 11.1.1966) – 110. výročí 
narození 

10.10.1906 nar. RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (zemř. 13.5.2001), indický anglicky píšící 
prozaik– 105. výročí narození 

10.10.1961 zemř. FERDINAND STIEBITZ, klasický filolog a překladatel, působil v Brně (nar. 7.7.1894) – 
50. výročí úmrtí 

11.10.1876 nar. GERTRUDE VON LE FORT, německá prozaička, básnířka a esejistka (zemř. 1.11.1971) – 
135. výročí narození 

11.10.1896 zemř. ANTON BRUCKNER, rakouský skladatel a varhaník (nar. 4.9.1824) – 115. výročí úmrtí 
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11.10.1896 nar. ROMAN OSIPOVIČ JAKOBSON, ruský lingvista, semiotik, literární teoretik, v letech 
1937-39 působil v Brně (zemř. 18.6.1982) – 115. výročí narození 

11.10.1901 nar. EMIL HLOBIL, hudební skladatel (zemř. 25.1.1987) – 110. výročí narození 

12.10.1891 nar. EDITH STEINOVÁ, německá filozofka (zahynula 9.8.1942) – 120. výročí narození 

12.10.1896 nar. EUGENIO MONTALE, italský básník a literární kritik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
12.9.1981) – 115. výročí narození 

12.10.1991 zemř. ARKADIJ NATANOVIČ STRUGACKIJ, ruský prozaik, autor vědeckofantastických 
románů, orientalista a překladatel (nar. 28.8.1925) – 20. výročí úmrtí 

13.10.1876 nar. KAREL SEZIMA, vl. jm. Karel Kolář, prozaik a literární kritik (zemř. 14.12.1949) –  

  135. výročí narození 

13.10.1936 nar. CHRISTINE NÖSTLINGEROVÁ, rakouská prozaička, autorka knih pro děti – 75. výročí 
narození 

13.10.1941 zemř. FRANTIŠEK BÍLEK, sochař, grafik a ilustrátor (nar. 6.11.1872) – 70. výročí úmrtí 

13.10.1961 zemř. v Brně GRACIÁN ČERNUŠÁK, hudebník, dirigent a hudební historik (nar. 19.12.1882) – 
50. výročí úmrtí 

14.10.1861 nar. v Jimramově, okr. Žďár nad Sázavou, ALOIS MRŠTÍK, dramatik a prozaik (zemř. 
24.2.1925 v Brně) – 150. výročí narození 

14.10.1906 nar. HANNAH ARENDTOVÁ, německá filozofka a teoretička kultury (zemř. 4.12.1975) –  

  105. výročí narození 

14.10.1961 zemř. ZDENĚK KRATOCHVÍL, kreslíř, ilustrátor, malíř, scénický výtvarník, publicista (nar. 
7.12.1883) – 50. výročí úmrtí 
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15.10.1856 nar. OSKAR WILDE, irský anglicky píšící prozaik a dramatik (zemř. 30.11.1900) - 155. výročí 
narození 

15.10.1881 nar. PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE, anglický prozaik-humorista (zemř. 14.2.1975) – 
130. výročí narození 

15.10.1886 nar. VRATISLAV HUGO BRUNNER, malíř a knižní grafik (zemř. 13.7.1928) – 125. výročí 
narození 

15.10.1911 nar. DOBROSLAV LÍBAL, historik umění (zemř. 9.2.2001) – 100. výročí narození 

15.10.1911 nar. MANUEL DA FONSECA, portugalský prozaik (zemř. 11.3.1993) – 100. výročí narození 

15.10.1926 nar. MICHEL FOUCAULT, francouzský filozof, historik a teoretik vědy a kultury (zemř. 
25.6.1984) – 85. výročí narození 

15.10.1926 nar. EVAN HUNTER, pseud. ED MCBAIN, americký prozaik, autor detektivních románů zemř. 
6.7.2005) – 85. výročí narození 

15.10.1981 zemř. v Brně ČESTMÍR JEŘÁBEK, prozaik (nar. 18.8.1893) – 30. výročí úmrtí 

16.10.1906 nar. DINO BUZZATI, italský prozaik a dramatik (zemř. 28.1.1972) – 105. výročí narození 

16.10.1916 nar. EMIL GILELS, ruský klavírista (zemř. 14.10.1985) – 95. výročí narození 

16.10.1941 nar. JIŘÍ KŘIŽAN, filmový scenárista a politik – 70. výročí narození 

17.10.1951 zemř. BERNHARD KELLERMANN, německý prozaik (nar. 4.3.1879) – 60. výročí úmrtí 

18.10.1706 nar. BALDASSARE GALUPPI, italský skladatel (zemř. 3.1.1785) – 305. výročí narození 

18.10.1741 nar. PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS CHODERLOS DE LACLOS, francouzský prozaik  

  a básník (zemř. 5.9.1803) – 270. výročí narození 

19.10.1851 zemř. PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ, černohorský básník (nar. 1.11.1813) – 160. výročí úmrtí 
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19.10.1931 nar. JOHN LE CARRÉ, vl. jm. David John Moore Cornwell, anglický prozaik, autor špionážních 
románů – 80. výročí narození 

19.10.1941 nar. v Brně ZENO KAPRÁL, básník, prozaik, scenárista – 70. výročí narození 

19.10.1986 zemř. OLDŘICH LIPSKÝ, filmový režisér (nar. 4.7.1924) – 25. výročí úmrtí 

20.10.1941 zahynul HANUŠ BONN, básník (nar. 5.7.1913) – 70. výročí úmrtí 

20.10.1871 nar. HUBERT GESSNER, rakouský architekt, 1885-89 studoval na Státní průmyslové škole 
v Brně (zemř. 29.1.1943) – 140. výročí narození 

20.10.1946 nar. ELFRIEDE JELINEKOVÁ, rakouská prozaička a dramatička, nositelka Nobelovy ceny  – 
65. výročí narození 

21.10.1931 zemř. ARTHUR SCHNITZLER, rakouský dramatik, prozaik, básník a esejista (nar. 15.5.1862) – 
80. výročí úmrtí 

21.10.1931 nar. ZDENĚK SMETÁNKA, historik a archeolog – 80. výročí narození 

22.10.1811 nar. FERENC LISZT, maďarský skladatel, klavírista a dirigent (zemř. 31.7.1886) – 200. výročí 
narození 

22.10.1906 zemř. PAUL CÉZANNE, francouzský malíř (nar. 19.1.1839) – 105. výročí úmrtí 

22.10.1921 nar. GEORGE BRASSENS, vl. jm. Albert Espinasse, francouzský básník, skladatel a šansoniér 
(zemř. 29.10.1981) – 90. výročí narození 

22.10.1931 nar. v Brně KAREL FIRBAS, architekt – 80. výročí narození 

23.10.1801 nar. GUSTAV ALBERT LORTZING, německý skladatel a zpěvák (zemř. 21.1.1851) –  

  210. výročí narození 
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23.10.1946 zemř. ERNEST THOMPSON SETON, kanadský anglicky píšící spisovatel a přírodovědec (nar. 
14.8.1860) – 65. výročí úmrtí 

24.10.1601 zemř. TYCHO BRAHE, dánský astronom a básník (nar. 14.12.1546) – 410. výročí úmrtí 

24.10.1926 nar. MILAN GRYGAR, malíř, grafik, tvůrce zvukových realizací, absolvoval ŠUŘ v Brně – 85. 
výročí narození 

25.10.1861 nar. v Kněždubu, okr. Hodonín, JOŽA UPRKA, malíř a grafik (zemř. 12.1.1940 v Hroznové 
Lhotě, okr. Hodonín) – 150. výročí narození 

25.10.1881 nar. PABLO PICASSO, španělský malíř, grafik a sochař (zemř. 8.4.1973) – 130. výročí narození 

25.10.1926 nar. BO CARPELAN, finskošvédský básník, prozaik a literární kritik – 85. výročí narození 

25.10.1941 nar. ANNE TYLEROVÁ, americká prozaička a literární kritička – 70. výročí narození 

25.10.1941 nar. SEBASTIANO VASSALLI, italský prozaik – 70. výročí narození 

25.10.1976 zemř. FRANTIŠEK KŘELINA, prozaik (nar. 26.7.1903) – 35. výročí úmrtí 

25.10.1976 zemř. RAYMOND QUENEAU, francouzský prozaik (nar. 21.2.1903) – 35. výročí úmrtí 

26.10.1741 nar. FRANTIŠEK JAN VAVÁK, písmák, kronikář a básník (zemř. 15.11.1816) – 270. výročí 
narození 

26.10.1901 nar. VLADIMÍR KARFÍK, architekt (zemř. 6.6.1996 v Brně) – 110. výročí narození 

26.10.1951 nar. JAROSLAV HRBEK, historik, překladatel (zemř. 17.4.2009) – 60. výročí narození 

26.10.2001 zemř. JAROMÍR NEUMANN, historik umění (nar. 15.8.1924) – 10. výročí úmrtí 

27.10.1916 nar. KAZIMIERZ BRANDYS, polský prozaik (zemř. 11.3.2000) – 95. výročí narození 

27.10.1921 nar. KAREL EICHLER, prozaik – 90. výročí narození 
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28.10.1466 nar. ERASMUS DESIDERIUS ROTTERDAMSKÝ, nizozemský humanistický myslitel (zemř. 
12.7.1536) – 545. výročí narození 

29.10.1911 zemř. JOSEPH PULITZER, americký novinář a vydavatel, zakladatel nadace na podporu 
amerického umění, literatury a žurnalistiky (nar. 10.4.1847) – 100. výročí úmrtí 

29.10.1921 nar. RADOVAN KRÁTKÝ, spisovatel a překladatel (zemř. 30.4.1973) – 90. výročí narození 

29.10.1926 nar. v Brně ANTONÍN BARTONĚK, klasický filolog, historik umění a publicista – 85. výročí 
narození 

30.10.1861 nar. ANTOINE BOURDELLE, francouzský sochař (zemř. 1.10.1929) – 150. výročí narození 

30.10.1871 nar. PAUL VALÉRY, francouzský básník a esejista (zemř. 20.7.1945) – 140. výročí narození 

30.10.1921 nar. RUDOLF ASMUS, pěvec, působil v Brně (zemř. 12.2.2000) – 90. výročí narození 

30.10.1921 zemř. RUDOLF BRUNER-DVOŘÁK, fotograf (nar. 2.7.1864) – 90. výročí úmrtí 

30.10.1956 zemř. PÍO BAROJA Y NESSI, španělský romanopisec (nar. 28.12.1872) – 55. výročí úmrtí 

30.10.1976 zemř. DANUŠKA HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, překladatelka-sinoložka a prozaička (nar. 
19.2.1929) – 35. výročí úmrtí 

31.10.1821 nar. KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, básník a žurnalista (zemř. 29.7.1856) – 190. výročí 
narození 

31.10.1846 nar. EDMONDO DE AMICIS, italský prozaik, autor knih pro mládež (zemř. 12.3.1908) –  

  165. výročí narození 

31.10.1911 nar. KAREL DVOŘÁČEK, prozaik (zemř. 20.8.1945 v Brně) – 100. výročí narození 

31.10.1941 nar. v Brně MIROSLAV VERNER, historik a egyptolog – 70. výročí narození 
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LISTOPAD  
1.11.1871 nar. STEPHEN CRANE, americký prozaik (zemř. 5.6.1900) – 140. výročí narození 

1.11.1911 nar. HENRI TROYAT, vl. jm. Léon Tarasov, francouzský romanopisec a dramatik ruského 
původu (zemř. 2.3.2007) – 100. výročí narození 

1.11.1921 nar. ILSE AICHINGEROVÁ, rakouská prozaička, básnířka a dramatička – 90. výročí narození 

1.11.1926 nar. LARS ARDELIUS, švédský prozaik – 85. výročí narození 

1.11.1926 nar. GÜNTER DE BRUYN, německý prozaik – 85. výročí narození 

1.11.1971 zemř. GERTRUDE VON LE FORT, německá prozaička, básnířka a esejistka (nar. 11.10.1876) – 
40. výročí úmrtí 

2.11.1676 zemř. ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC, autor duchovních písní a skladatel (nar. asi 
1600) – 335. výročí úmrtí 

2.11.1906 nar. LUCHINO VISCONTI, italský filmový a divadelní režisér (zemř. 17.3.1976) – 105. výročí 
narození 

2.11.1911 nar. ODYSSEUS ELYTIS, vl. jm. Alepudelis, řecký básník a esejista, nositel Nobelovy ceny 
(zemř. 18.3.1996) – 100. výročí narození 

2.11.1911 zemř. MILOŠ JIRÁNEK, malíř, výtvarný kritik a spisovatel (nar. 19.11.1875) – 100. výročí 
úmrtí 

2.11.1931 nar. BOHDAN MRÁZEK, textilní výtvarník – 80. výročí narození 

2.11.1956 zemř. EMIL UTITZ, filozof, estetik, výtvarný kritik, publicista (nar. 27.5.1883) – 55. výročí 
úmrtí 
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2.11.1961 zemř. JAMES THURBER, americký prozaik, humorista, ilustrátor (nar. 8.12.1894) – 50. výročí 
úmrtí  

3.11.1801 nar. KARL BAEDEKER, německý nakladatel (zemř. 4.10.1859) – 210. výročí narození 

3.11.1801 nar. VINCENZO BELLINI, italský hudební skladatel (zemř. 24.9.1835) – 210. výročí narození 

3.11.1901 nar. ANDRÉ MALRAUX, francouzský prozaik, dramatik a politik (zemř. 23.11.1976) –                                                                                                                                                                                                                          

  110. výročí narození 

3.11.1926 nar. MIKULÁŠ MEDEK, malíř, grafik, ilustrátor, básník (zemř. 23.8.1974) – 85. výročí narození 

3.11.1936 zemř. DESZÖ KOSZTOLÁNYI, maďarský básník a prozaik (nar. 29.3.1885) – 75. výročí úmrtí 

3.11.2001 zemř. ERNST GOMBRICH, anglický historik a historik umění rakouského původu (nar. 
30.3.1909) – 10. výročí úmrtí 

4.11.1931 nar. EVA BERNARDINOVÁ, básnířka a prozaička, autorka knih pro mládež – 80. výročí 
narození 

4.11.1971 zemř. MIRKO HANÁK, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 26.6.1921) – 40. výročí úmrtí 

4.11.1751 nar. RICHARD BRINSLEY SHERIDAN, anglický dramatik a politik irského původu (zemř. 
7.7.1816) – 260. výročí narození 

5.11.1926 nar. JOHN BERGER, anglický prozaik, dramatik a výtvarník – 85. výročí narození 

5.11.1931 nar. ZDENĚK HOŘÍNEK, divadelní teoretik a publicista – 80. výročí narození 

5.11.1951 zemř. ZDENĚK VÁCLAV TOBOLKA, historik, politik a knihovník, otec české knihovědy (nar. 
21.6.1874) – 60. výročí úmrtí 

5.11.1961 nar. JAROSLAV PÍŽL, básník – 50. výročí narození 

6.11.1836 zemř. KAREL HYNEK MÁCHA, básník a prozaik (nar. 16.11.1810) – 175. výročí úmrtí 
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6.11.1841 nar. v Topolanech, okr. Vyškov, FRANTIŠEK VYMAZAL, filolog, editor literárních výborů, 
autor jazykových a dějepisných učebnic (zemř. 4.4.1917 v Brně) – 170. výročí narození 

6.11.1921 nar. JAMES JONES, americký prozaik (zemř. 9.5.1977) – 90. výročí narození 

6.11.1941 zemř. MAURICE LEBLANC, francouzský prozaik, autor detektivních románů (nar. 11.11.1864) 
– 70. výročí úmrtí 

6.11.1976 zemř. VÁCLAV ČTVRTEK, prozaik, autor knih pro děti (nar. 4.4.1911) – 35. výročí úmrtí 

7.11.1811 nar. KAREL JAROMÍR ERBEN, básník a sběratel lidové slovesnosti (zemř. 21.11.1870) –  

  200. výročí narození 

8.11.1841 nar. JAN OTTO, nakladatel (zemř. 29.5.1916) – 170. výročí narození 

8.11.1916 nar. PETER WEISS, švédský dramatik, básník a malíř německého původu (zemř. 10. 5.1982) – 
95. výročí narození 

8.11.1931 nar. PAOLO TAVIANI, italský filmový režisér – 80. výročí narození 

8.11.1931 nar. ZDENĚK HOŘÍNEK, teatrolog – 80. výročí narození 
9.11.1961 zemř. ANTOON COOLEN, nizozemský prozaik a novinář (nar. 17.4.1897) – 50. výročí úmrtí 

10.11.1891 zemř. JEAN ARTHUR RIMBAUD, francouzský básník (nar. 20.10.1854) – 120. výročí úmrtí 

11.11.1751 zemř. JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE, francouzský filozof a pamfletista (nar. 25.12.1709) 
– 260. výročí úmrtí 

11.11.1801 zemř. KAREL STAMIC, hudební skladatel (nar. 7.5.1746) – 210. výročí úmrtí 

11.11.1821 nar. FJODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ, ruský prozaik (zemř. 9.2.1881) – 190. výročí 
narození 
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11.11.1891 nar. JAN MUKAŘOVSKÝ, estetik, jazykovědec, literární teoretik (zemř. 8.2.1975) - 120. výročí 
narození 

11.11.1926 nar. JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD, španělský básník a prozaik – 85. výročí 
narození 

11.11.1936 zemř. JIŘÍ SUMÍN, vl. jm. Amálie Vrbová, prozaička (nar. 9.10.1863) – 75. výročí úmrtí 

12.11.1651 nar. JUANA INÉS DE LA CRUZ, vl. jm. Juana Inés de Asbaje, mexická básnířka (zemř. 
17.4.1695) – 360. výročí narození 

12.11.1866 nar. OTMAR VAŇORNÝ, klasický filolog, překladatel (zemř. 14.1.1947) – 145. výročí narození 

12.11.1951 zemř. KONSTANTIN BIEBL, básník (nar. 26.2.1898) – 60. výročí úmrtí 

13.11.1926 nar. VĚRA OLIVOVÁ, historička – 85. výročí narození 

13.11.1936 nar. DACIA MARAINIOVÁ, italská prozaička – 75. výročí narození 

13.11.1991 zemř. RUDOLF TUREK, archeolog a historik (nar. 20.6.1910) – 20. výročí úmrtí 

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

14.11.1901 nar. CYRIL BOUDA, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 29.8.1984) – 110. výročí narození 

14.11.1916 padl HECTOR HUGH MUNRO, pseud. SAKI, anglický povídkář, humorista a satirik (nar. 
18.12.1870) – 95. výročí úmrtí 

14.11.1931 nar. LADISLAV LAKOMÝ, herec a recitátor, působí v Brně – 80. výročí narození 

14.11.1946 zemř. MANUEL DE FALLA, španělský skladatel (nar. 23.11.1876) – 65. výročí úmrtí 

15.11.1916 zemř. FRANTIŠEK ŽENÍŠEK, malíř a kreslíř (nar. 25.5.1849) – 95. výročí úmrtí 
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15.11.1916 zemř. HENRYK SIENKIEWICZ, polský prozaik, dramatik a publicista, nositel Nobelovy ceny 
(nar. 5.5.1846) – 95. výročí úmrtí 

15.11.1921 nar. v Adamově, okr. Blansko, ZDENĚK KROUPA, operní pěvec (zemř. 7.1.1999 v Brně) –  

  90. výročí narození 

15.11.1946 zemř. v Brně JAN VILIKOVSKÝ, literární historik a editor (nar. 15.4.1904) – 65. výročí úmrtí 

15.11.1956 zemř. ALÉN DIVIŠ, malíř a grafik (nar. 26.4.1900) – 55. výročí úmrtí 

15.11.1971 zemř. ANTONÍN KYBAL, textilní výtvarník (nar. 25.3.1901) – 40. výročí úmrtí 

16.11.1901 nar. MILADA MAREŠOVÁ, malířka, ilustrátorka (zemř. 19.2.1987) – 110. výročí narození 

16.11.1971 zemř. JOSEF KAINAR, básník, překladatel, dramatik, autor básní pro děti, žil též v Brně (nar. 
29.6.1917) – 40. výročí úmrtí 

16.11.1926 zemř. KAREL VÁCLAV KLÍ Č, malíř, karikaturista, vynálezce hlubotisku, působil též v Brně 
(nar. 30.5.1841) – 85. výročí úmrtí 

17.11.1906 nar. MARIO SOLDATI, italský prozaik, filmový scenárista a režisér (zemř. 19.6.1999) –  

  105. výročí narození 

17.11.1926 nar. v Brně VLASTA CHRAMOSTOVÁ, divadelní, filmová a televizní herečka – 85. výročí 
narození 

17.11.1926  nar. v Brně IVAN RULLER, architekt – 85. výročí narození 

17.11.1976 zemř. LADISLAV SUTNAR, grafik, průmyslový výtvarník (nar. 9.11.1897) – 35. výročí úmrtí 

18.11.1786 nar. CARL MARIA WEBER, německý skladatel a dirigent (zemř. 5.6.1826) – 225. výročí 
narození 
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18.11.1901 nar. GEORGE HORACE GALLUP, americký sociolog a statistik, zakladatel Amerického 
institutu pro výzkum veřejného mínění (zemř. 27.7.1984) – 110. výročí narození 

18.11.1906 nar. KLAUS MANN, německý prozaik, žurnalista a divadelní kritik (zemř. 22.5. 1949) –  

  105. výročí narození 

18.11.1921 nar. ZDENĚK MLČOCH, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 10.1.1995) – 90. výročí narození 

18.11.1976 zemř. MAN RAY, americký malíř, fotograf a filmař (nar. 27.8.1890) – 35. výročí úmrtí 

19.11.1711 nar. MICHAIL VASILJEVIČ LOMONOSOV, ruský matematik, filolog, básník (zemř. 
15.4.1765) – 300. výročí narození 

19.11.1891 nar. SIGMUND RADECKI, německý prozaik, aforista (zemř. 13.3.1970) – 120. výročí narození 

19.11.1931 nar. v Bílovicích nad Svitavou, okr. Brno-venkov, BOŘIVOJ SRBA, dramaturg, teatrolog  

  a pedagog, působí v Brně – 80. výročí narození 

20.11.1901 nar. IRINA KARNAUCHOVA, ruská folkloristka a prozaička (zemř. 13.6.1959) – 110. výročí 
narození 

20.11.1906 zemř. JAKOB JULIUS DAVID, rakouský prozaik, básník a publicista (nar. 6.2.1859) –  

  105. výročí úmrtí 

20.11.1926 nar. MILOŠ AXMAN, sochař (zemř. 30.1.1990 v Brně) – 85. výročí narození 

20.11.1926 zemř. STEFAN ŹEROMSKI, polský prozaik, dramatik a publicista (nar. 1.11.1864) – 85. výročí 
úmrtí 

21.11.1876 nar. OLAV DUNN, norský romanopisec (zemř. 13.9.1939) – 135. výročí narození 

21.11.1811 zemř. HEINRICH VON KLEIST, německý dramatik, prozaik a básník (nar.18.10.1777) –  

  200. výročí úmrtí 
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22.11.1941 nar. FRANTIŠEK KOUKOLÍK, autor populárně vědecké literatury – 70. výročí narození 

22.11.1991 zemř. FRANTIŠEK KAFKA, prozaik  (nar. 5.12.1909) – 20. výročí úmrtí 

23.11.1876 nar. MANUEL DE FALLA, španělský skladatel (zemř. 14.11.1946) – 135. výročí narození 

23.11.1891 nar. NADĚŽDA MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, literární a umělecká historička ruského 
původu (zemř. 10.7.1978) – 120. výročí narození 

23.11.1891 nar. ALEXANDR RODČENKO, ruský malíř a fotograf (zemř. 3.12.1956) – 115. výročí narození 

23.11.1921 nar. OTOMAR KREJČA, divadelní režisér (zemř. 6.11.2009) – 90. výročí narození 

23.11.1936 nar. MATS TRAAT, estonský básník, prozaik a překladatel – 75. výročí narození 

24.11.1571 zemř. v Moravském Krumlově, okr. Znojmo, JAN BLAHOSLAV, překladatel, básník, hudební 
teoretik a pedagog (nar. 20.2.1523) – 440. výročí úmrtí 

24.11.1826 nar. CARLO COLLODI, vl. jm. Lorenzini, italský prozaik, autor knih pro děti (zemř. 
16.10.1890) – 185. výročí narození 

24.11.1881 nar. ZDENĚK MATĚJ KUDĚJ, prozaik (zemř. 8.8.1955) – 130. výročí narození 

24.11.1891 nar. MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, polská básnířka a dramatička (zemř. 
9.7.1945) – 120. výročí narození 

25.11.1921 nar. JÁNOS PILINSZKY, maďarský básník (zemř. 27.5.1981) – 90. výročí narození 

25.11.1926 nar. MURRAY SCHISGAL, americký dramatik – 85. výročí narození 

25.11.1951 nar. ARTURO PÉREZ-REVERTE, španělský prozaik, novinář a válečný reportér – 60. výročí 
narození 

25.11.1956 zemř. OLEKSANDR PETROVYČ DOVŽENKO, ukrajinský spisovatel, scenárista a filmový 
režisér (nar. 11.9.1894) – 55. výročí úmrtí 
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26.11.1921 nar. FRANTIŠEK LISTOPAD, vl. jm. Jiří Synek, básník a prozaik, divadelní a televizní režisér, 
působí v Portugalsku – 90. výročí narození 

26.11.1926 zemř. ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ, vl. jm. Alžběta Pechová, prozaička a operní libretistka (nar. 
18.11.1847) – 85. výročí úmrtí 

26.11.1931 nar. GALINA KOPANĚVOVÁ, filmová kritička, teoretička a překladatelka – 80. výročí 
narození 

27.11.1886 nar. TSUGUHARU FUJITA, japonský malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 29.1.1968) – 120. výročí 
narození 

27.11.1901 nar. v Brně OTTO UNGAR, malíř (zemř.  25.7.1945) – 110. výročí narození 

27.11.1916 zemř. ÉMILE VERHAEREN, belgický francouzsky píšící básník, dramatik a esejista (nar. 
21.5.1855) – 95. výročí úmrtí 

27.11.1936 zemř. v Brně BERTHOLD BRETHOLZ, německy píšící archivář a historik (nar. 9.7.1862) – 75. 
výročí úmrtí 

27.11.1951 zemř. TIMRAVA, vl. jm. Božena Slančíková, slovenská prozaička a dramatička (nar. 2.10.1867) 
– 60. výročí úmrtí 

27.11.1956 nar. v Brně VLADIMÍR KOKOLIA, malí ř, grafik, kreslíř, textař a zpěvák - 55. výročí narození 

28.11.1861 zahynul MANUEL ANTONIO DE ALMEIDA, brazilský romanopisec (nar. 17.11.1831) – 150. 
výročí úmrtí 

28.11.1881 nar. STEFAN ZWEIG, rakouský prozaik, básník a překladatel (zemř. 23.2.1942) – 130. výročí 
narození 

28.11.1886 nar. EMANUEL SIBLÍK, taneční a výtvarný kritik a teoretik (zemř. 24.8.1941) – 125. výročí 
narození 
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28.11.1906 nar. JAROSLAV ŽÁK, prozaik - humorista (zemř. 29.8.1960) – 105. výročí narození 

28.11.1911 nar. VÁCLAV RENČ, básník, dramatik, prozaik a překladatel (zemř. 30.4.1973 v Brně) –  

  100. výročí narození 

28.11.1936 nar. JANA NECHUTOVÁ, klasická filoložka a literární historička, působí v Brně – 75. výročí 
narození 

29.11.1836 nar. EUGÈNE LE ROY, francouzský prozaik (zemř. 6.5.1907) – 175. výročí narození 

30.11.1831 nar. IPPOLITO NIEVO, italský prozaik a básník (zemř. 4.3.1861) – 180. výročí narození 

30.11.1956 zemř. LUDVÍK KUBA, malíř, hudebník, spisovatel a folklorista (nar. 16.4.1863) – 55. výročí 
úmrtí 

 

PROSINEC 
1.12.1751 nar. JOHAN HENRIK KELLGREN, švédský básník a kritik (zemř. 20.4.1795) – 260. výročí 

narození 

1.12.1886 nar. REX STOUT, americký prozaik, autor detektivních románů (zemř. 27.10.1975) –  

  125. výročí narození 

1.12.1906 nar. EMMANUEL LÉVINAS, francouzský filozof (zemř. 25.12.1995) – 105. výročí narození 

1.12.1931 nar. MIROSLAV KUSÝ, slovenský filozof, esejista a publicista – 80. výročí narození 

1.12.1936 zemř. v Brně JAN TENORA, církevní historik a vlastivědný pracovník (nar. 7.2.1863 v Kunštátu 
na Moravě) – 75. výročí úmrtí 
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2.12.1886 nar. JAROSLAV DURYCH, prozaik, básník, dramatik, publicista a teolog (zemř. 7.4.1962) – 
125. výročí narození 

2.12.1926 nar. MILOŠ MACOUREK, básník, prozaik, autor dětské literatury, filmový scenárista (zemř. 
30.9.2002) – 85. výročí narození 

3.12.1621 nar. BOHUSLAV BALBÍN, básník, dramatik, teoretik literatury a historik, působil mimo jiné i 
v Brně (zemř. 28.11.1688) – 390. výročí narození 

3.12.1996 zemř. GEORGES DUBY, francouzský historik-medievalista (nar. 7.10.1919) – 15. výročí úmrtí 

3.12.2001 zemř. JUAN JOSÉ ARREOLA, mexický povídkář (nar. 21.9.1918) – 10. výročí úmrtí 

4.12.1866 nar. VASILIJ KANDINSKIJ, ruský malíř, grafik a teoretik umění, jeden ze zakladatelů 
abstraktního umění (zemř. 13.12.1944) – 145. výročí narození 

4.12.1926 zemř. VIKTOR PONREPO, vl. jm. Dismas Šlambor, průkopník české kinematografie (nar. 
6.6.1858) – 85. výročí úmrtí 

4.12.1966 zemř. ALBERT VYSKOČIL, literární kritik, esejista, redaktor, básník, překladatel (nar. 
28.1.1890) – 45. výročí úmrtí 

4.12.1976 zemř. BENJAMIN BRITTEN, anglický hudební skladatel, dirigent a klavírista (nar. 22.11.1913) 
– 35. výročí úmrtí 

5.12.1791 zemř. WOLFGANG AMADEUS MOZART, rakouský hudební skladatel (nar. 27.1. 1756) –  

  220. výročí úmrtí 

5.12.1901 nar. WALT DISNEY, americký průkopník kresleného filmu (zemř. 15.12.1966) – 110. výročí 
narození 

5.12.1906 nar. OTTO LUDWIG PREMINGER, americký filmový režisér rakouského původu (zemř. 
23.4.1986)  – 105. výročí narození 
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5.12.1911 zemř. VALENTIN ALEXANDROVI Č SEROV, ruský malíř (nar. 19.1.1865) – 100. výročí úmrtí 

5.12.1921 nar. JÁNUŠ KUBÍČEK, malíř a grafik (zemř. 21.5.1993 v Brně) – 90. výročí narození 

5.12.1926 nar. EVA KONDRYSOVÁ, překladatelka anglosaské literatury – 85. výročí narození 

5.12.1971 zemř. JIŘÍ GROSSMANN, dramatik, prozaik, divadelní herec, zpěvák a textař (nar. 20.7.1941) – 
40. výročí úmrtí 

6.12.1856 nar. v Brně HANS MOLISCH, botanik a fyziolog, spoluzakladatel mikrochemie rostlin (zemř. 
8.12.1937) – 155. výročí narození  

6.12.1941 nar. VLADIMÍR RENČÍN, grafik, ilustrátor a karikaturista – 70. výročí narození 

6.12.1926 zemř. CLAUDE MONET, francouzský malíř (nar. 14.2.1840) – 85. výročí úmrtí 

6.12.1941 nar. VLADIMÍR BORECKÝ, psycholog a filozof (zemř. 6.2.2009) – 70. výročí narození 

6.12.1946 nar. ELLEN JILEMNICKÁ, sochařka – 65. výročí narození 

6.12.1986 zemř. EVA BEDNÁŘOVÁ, grafička a ilustrátorka (nar. 8.5.1937) – 25. výročí úmrtí 

7.12.1801 nar. JOHANN NEPOMUK NESTROY, rakouský dramatik (zemř. 25.5.1862) – 210. výročí 
narození 

8.12.1731 nar. FRANTIŠEK XAVER DUŠEK, hudební skladatel (zemř. 12.2.1799) – 280. výročí narození 

8.12.1861 nar. ARISTIDE JOSEPH BONAVENTURE MAILLOL, francouzský sochař a grafik (zemř. 
27.9.1944) – 150. výročí narození 

8.12.1886 nar. DIEGO RIVERA, mexický malíř (zemř. 25.11.1957) – 125. výročí narození 

8.12.1926 nar. JOACHIM CLEMENS FEST, německý historik, novinář a editor (zemř. 11.9.2006) – 85. 
výročí narození 

9.12.1641 zemř. ANTHONIUS VAN DYCK, vlámský malíř (nar. 22.3.1599) – 370. výročí úmrtí 
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9.12.1871 zemř. JOSEF MÁNES, malíř a grafik (nar. 12.5.1820) – 140. výročí úmrtí 

9.12.1876 nar. v Kroměříži ADOLF DONATH, německy píšící básník, novinář a publicista (zemř. 
27.12.1937) – 135. výročí narození 

9.12.1901 nar. ŐDŐN VON HORVÁTH, rakouský prozaik a dramatik (zemř. 1.6.1938) – 110. výročí 
narození 

9.12.1916 nar. WOLFGANG HILDESHEIMER, německý prozaik a dramatik (zemř. 21.8.1991) –  

  95. výročí narození 

9.12.1916 zemř. SÓSEKI NACUME, japonský prozaik, básník a literární teoretik (nar. 5.1.1867) – 95. 
výročí úmrtí 

9.12.1926 nar. JAN KŘESADLO, vl. jm. Václav Pinkava, prozaik a básník (zemř. 13.8.1995) – 85. výročí 
narození 

9.12.1931 nar. LADISLAV SMOLJAK, herec, režisér, dramatik a scenárista (zemř. 6.6.2010) – 80. výročí 
narození 

9.12.1941 zemř. DMITRIJ SERGEJEVIČ MEREŽKOVSKIJ, ruský spisovatel, literární kritik a esejista 
(nar. 14.8.1865) – 70. výročí úmrtí 

9.12.1901 nar. JOSÉ RODRIGUES MIGUÉIS, portugalský prozaik a dramatik (zemř. 27.10.1980) –  

  110. výročí narození 

10.12.1821 nar. NIKOLAJ ALEXEJEVIČ NĚKRASOV, ruský básník (zemř. 8.1.1821) – 190. výročí 
narození 

10.12.1851 nar. MELVIL DEWEY, americký knihovník, autor soustavy desetinného třídění (zemř. 
26.12.1931) – 160. výročí narození 
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10.12.1891 nar. NELLY SACHSOVÁ, básnířka a dramatička německého původu, nositelka Nobelovy ceny 
(zemř. 12.5.1970) – 120. výročí narození 

10.12.1891 nar. JEFIM DAVIDOVIČ ZOZULJA, ruský prozaik (zahynul 3.11.1941) – 120. výročí narození 

10.12.1901 ve výroční den úmrtí Alfreda Nobela udělena poprvé Nobelova cena za literaturu – 110. výročí 

10.12.1936 zemř. LUIGI PIRANDELLO, italský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (nar. 28.6.1867) 
– 75. výročí úmrtí 

10.12.1991 zemř. JOSEF MACEK, historik (nar. 8.4.1922) – 20. výročí úmrtí 

11.12.1801 nar. CHRISTIAN DIETRICH GRABBE, německý dramatik (zemř. 12.9.1836) – 210. výročí 
narození 

11.12.1901 nar. JAROSLAV MARVAN, divadelní a filmový herec (zemř. 21.5.1974) – 110. výročí narození 

11.12.1971 zemř. KAREL KONRÁD, prozaik (nar. 28.3.1899) – 40. výročí úmrtí 

12.12.1821 nar. GUSTAVE FLAUBERT, francouzský prozaik (zemř. 8.5.1880) – 190. výročí narození 

12.12.1921 nar. v Brně RUDOLF JURDA, divadelní herec a režisér (zemř. 26.6.1978 v Brně) – 90.výročí 
narození 

13.12.1911 nar. KENNETH PATCHEN, americký básník (zemř. 8.1.1972) – 100. výročí narození 

13.12.1971 zemř. HUGO SIEBENSCHEIN, překladatel a filolog - germanista (nar. 6.4.1889 ve Strážnici, 
okr. Hodonín) – 40. výročí úmrtí 

13.12.1991 zemř. ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES, francouzský prozaik (nar. 14.3.1909) –  

  20. výročí úmrtí 

14.12.1921 nar. v Brně FRANTIŠEK GRAUS, historik (zemř. 1.5.1989) – 90. výročí narození 
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14.12.2001 zemř. W. G. SEBALD, vl. jm. Winfried Georg Maximilian S., německý prozaik a esejista (nar. 
18.5.1944) – 10. výročí úmrtí 

15.12.1781 zemř. GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, německý dramatik, básník, divadelní teoretik (nar. 
22.1.1729) – 230. výročí úmrtí 

15.12.1911 nar. NADŽÍB MAHFÚZ, egyptský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 30.8.2006) – 100. 
výročí narození 

15.12.1931 nar. EVALD SCHORM, divadelní a filmový režisér a scenárista (zemř. 14.12.1988) – 80. výročí 
narození 

15.12.1931 nar. KLAUS RIFBJERG, dánský básník, prozaik, dramatik, scenárista a novinář – 80. výročí 
narození 

15.12.1966 zemř. WALT DISNEY, americký průkopník kresleného filmu (nar. 5.12.1901) – 45. výročí úmrtí 

16.12.1881 zemř. CAMILLE SANT-SAËNS, francouzský skladatel, klavírista a dirigent (nar. 9.10.1835) – 
130. výročí úmrtí 

16.12.1931 nar. v Brně JIŘÍ BLAŽEK, filmový dramaturg, scénárista a producent – 80. výročí narození 

16.12.1941 zemř. FRANTIŠEK KAVÁN, malíř (nar. 10.9.1866) – 70. výročí úmrtí 

16.12.2001 zemř. STEFAN HEYM, vl. jm. Helmut Flieg, německý prozaik (nar. 10.4.1913) – 10. výročí 
úmrtí 

17.12.1836 nar. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, španělský básník a prozaik (zemř. 22.12.1870) –  

  175. výročí narození 

17.12.1921 zemř. GABRIELA ZAPOLSKA, vl. jménem Maria Korwin-Piotrowska, polská dramatička  

  a prozaička (nar. 30.3.1857) – 90. výročí úmrtí 
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17.12.1931 nar. YVONNE KEULSOVÁ, nizozemská prozaička – 80. výročí narození 

18.12.1751 zemř. KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER, architekt a stavitel (nar. 1.9.1689) – 260. výročí úmrtí 

18.12.1871 nar. v Brně JAN KOTĚRA, architekt, malíř a grafik (zemř. 17.4.1923) – 140. výročí narození 

18.12.1921 nar. JAROMÍR HOŘEC, vl. jm. J. Halbhuber, básník, novinář a publicista (zemř. 22.11.2009) – 
90. výročí narození 

18.12.1931 zemř. v Brně ADOLF STRÁNSKÝ, politik, žurnalista a vydavatel (nar. 8.4.1955) – 80. výročí 
úmrtí 

19.12.1851 zemř. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER, anglický malíř-krajinář (nar. 23.4.1775) – 
160. výročí úmrtí 

19.12.1861 nar. ITALO SVEVO, vl. jménem Ettore Schmitz, italský romanopisec (zemř. 13.9.1928) –  

  150. výročí narození 

19.12.1901 nar. OLIVIER LA FARGE, americký prozaik a antropolog (zemř. 2.7.1963) – 110. výročí 
narození 

19.12.1921 nar. MILOŠ HYNŠT, divadelní režisér, působil v Brně – 90. výročí narození 

20.12.1906 nar. JEVGENIJA GINSBURGOVÁ, ruská spisovatelka (zemř. 25.5.1977) – 105. výročí narození 

20.12.1941 zemř. IGOR SEVERJANIN, vl. jménem Igor Vasiljevič Lotarev, ruský básník a překladatel (nar. 
16.5.1887) – 70. výročí úmrtí 

20.12.1946 nar. v Brně MIROSLAV FORET, hudební skladatel, publicista, saxofonista – 65. výročí 
narození 

20.12.1961 zemř. v Brně JAROSLAV MARCHA, vl. jménem Dominik Nejezchleb, spisovatel, novinář  

  a politik (nar. 26.5.1880 v Babicích nad Svitavou, okr. Brno-venkov) – 50. výročí úmrtí 



 111 

20.12.2001 zemř. LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR, senegalský francouzsky píšící básník a esejista (nar. 
9.10.1906) – 10. výročí úmrtí 

21.12.1916 nar. MAURICE CHAPPAZ, švýcarský francouzsky píšící prozaik a básník (zemř. 15.1.2009) – 
90. výročí narození 

21.12.1926 nar. ARNOŠT LUSTIG, prozaik – 85. výročí narození 

22.12.1876 nar. FILIPPO TOMMASO MARINETTI, italský básník, dramatik, zakladatel a teoretik 
futurismu (zemř. 2.12.1944) – 135. výročí narození 

22.12.1896 nar. ve Spytihněvi, okr. Zlín, JAROSLAV ZAORÁLEK, literární teoretik, filolog a překladatel 
(zemř. 20.10.1947) – 115. výročí narození 

22.12.1926 nar. v Brně BOŽENA KODYMOVÁ, sochařka – 85. výročí narození 

22.12.1941 zemř. KAREL HAŠLER, herec, režisér, kabaretiér, textař, skladatel, libretista a filmový 
scenárista (nar. 31.10.1879) – 70. výročí úmrtí 

22.12.1991 zemř. ERNST KRENEK, rakouský skladatel (nar. 23.8.1900) – 20. výročí úmrtí 

23.12.1896 nar. GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, italský prozaik (zemř. 23.7.1957) – 115. výročí 
narození 

23.12.1916 nar. DINO RISI, italský filmový režisér (zemř. 7.6.2008) – 95. výročí narození 

23.12.1991 zemř. BOŘIVOJ ZEMAN, filmový režisér a scenárista (nar. 6.3.1912) – 20. výročí úmrtí 

24.12.1791 nar. EUGÈNE SCRIBE, francouzský dramatik (zemř. 20.2.1861) – 220. výročí narození 

24.12.1936 zemř. JAN HERBEN, prozaik, novinář, literární kritik a historik (nar. 7.5.1857 v Brumovicích, 
okr. Břeclav) – 75. výročí úmrtí 

24.12.1881 nar. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, španělský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 
29.5.1958) – 130. výročí narození 



 112 

25.12.1921 zemř. VLADIMIR GALAKTIONOVI Č KOROLENKO, ruský spisovatel (nar. 27.7.1853) –  

  90. výročí úmrtí 

25.12.1956 zemř. ROBERT WALSER, švýcarský německy píšící prozaik a básník (nar. 15.4.1878) –  

  55. výročí úmrtí 

25.12.1961 nar. ALEŠ DEBELJAK, slovinský básník, esejista a překladatel – 50. výročí narození 

26.12.1891 nar. HENRY MILLER, americký prozaik (zemř. 7.6.1980) – 120. výročí narození 

26.12.1901  zemř. v Brně VINCENC BRANDL, archivář, historik (nar. 5.4.1834 v Brně) – 110. výročí úmrtí 

26.12.1921 nar. ve Vizovicích, okr. Zlín, MILADA VILÍMKOVÁ, historička umění, archeoložka  

  a egyptoložka (zemř. 5.10.1992) – 90. výročí narození 

27.12.1901 nar. STANLEY WILLIAM HAYTER, anglický malíř a grafik (zemř. 4.5.1988) – 110. výročí 
narození 

27.12.1846 nar. ZIKMUND WINTER, prozaik a historik (zemř. 12.6.1912) – 165. výročí narození 

27.12.1896 nar. CARL ZUCKERMAYER, německý dramatik, scenárista, prozaik, básník a esejista (zemř. 
18.1.1977) – 115. výročí narození 

27.12.1936 nar. v Brně EDUARD HRUBEŠ, scenárista hudebních pořadů, televizní režisér, trumpetista, 
zpěvák – 75. výročí narození 

27.12.1976 zemř. v Brně ALBERT KUTAL, historik umění (nar. 9.1.1904) - 35. výročí úmrtí 

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

  135. výročí narození 

29.12.1941  zemř. ve Staré Říši, okr. Jihlava, JOSEF FLORIAN, katolický myslitel, vydavatel a překladatel 
(nar. 9.2.1873 ve Staré Říši, okr. Jihlava) - 70. výročí úmrtí 
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29.12.1921 nar. LUDWIK JERZY KERN, polský básník, autor knih pro děti – 90. výročí narození 

29.12.1926 zemř. RAINER MARIA RILKE, německý básník, prozaik, dramatik a překladatel (nar. 
4.12.1875) – 85. výročí úmrtí 

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

30.12.1831 zemř. v Brně KAREL NANKE, skladatel, varhaník, výrobce smyčcových hudebních nástrojů, 
zpěvák (nar. 1768 v Brně) – 180. výročí úmrtí 

30.12.1901 zemř. SOBĚSLAV HIPPOLYT PINKAS, malíř, kreslíř, veřejný činitel (nar. 7.10.1827) – 110. 
výročí úmrtí 

30.12.1921 nar. JÁN ŠMOK, fotograf a režisér dokumentárních filmů (zemř. 10.12.1997) – 90. výročí 
narození 

30.12.1941 zemř. EL LISICKIJ, vl. jm. Lazar Markovič Lisickij, ruský grafik – konstruktivista (nar. 
23.11.1890) – 70. výročí úmrtí 

30.12.1961 zemř. JOSEF HAVLÍČEK, architekt, malíř, sochař, návrhář nábytku, urbanista, stavěl i v Brně 
(nar. 5.5.1899) – 50. výročí úmrtí 

31.12.1876 nar. BORISLAV STANKOVIĆ, srbský prozaik a dramatik (zemř. 21.10.1927) – 135. výročí 
narození 

31.12.1931 nar. ve Velkém Meziříčí IVAN POLEDŇÁK, muzikolog (zemř. 5.10.2009) – 80. výročí 
narození 

31.12.1936 zemř. MIGUEL DE UNAMUNO, španělský spisovatel a filozof (nar. 29.9.1864) – 75. výročí 
úmrtí 

 


