
ŽEMLIČKA, Josef 
Žemlička, Josef, 1946-  

                                                                                                             

* 01. 12. 1946                              

                                                   
o český historik 

o období středověku 

o profesor a doktor filozofie 

o vysokoškolský pedagog 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%BDemli%C4%8Dka 

 

 
 

KUMPERA, Jan 
Kumpera, Jan, 1946-  

 * 02. 12. 1946                              

                                                   
o český historik 

o odborník na raný novověk 

o vysokoškolský pedagog 

o spisovatel 
 

 

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

 

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/records/c2eb7e8f-63d9-4144-ba7f-76e10b3925fb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%BDemli%C4%8Dka
https://katalog.mekbruntal.cz/records/40c4a28d-1c3e-47f9-8c25-a65774d20008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kumpera


FIŠER, Stanislav 
Fišer, Stanislav, 1931-  

14. 12. 1931                                       

 
-  český herec  

-  dabingový herec                             
(Svůj hlas propůjčil i Pierru Briceovi, 

představiteli filmového Vinnetoua, či Peteru 

Sellersovi coby inspektoru Clouseauovi z 

filmové série Růžový panter. Známý je také 

dabingem Paula Villagia v komediích o účetním Fantozzim.                                         

V roce 2004 mu lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu, a tím přišel o 

svůj nezaměnitelný hlas. Bez speciálního přístroje nemůže mluvit. 

Žije v ústraní.) 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Fi%C5%A1er 
 
 
 

STROPNICKÝ, Martin 
Stropnický, Martin, 1956 -   

 * 19. 12. 1956                             

o český herec 

o politik 

o diplomat 

o spisovatel 

o režisér 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Stropnick%C3%BD 

 
 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/records/bbeece36-95cf-42cf-a14f-71e649d8acf7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Brice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinnetou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Sellers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Sellers
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEov%C3%BD_panter_(film,_1963)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Fi%C5%A1er
https://katalog.mekbruntal.cz/records/65e48daa-4068-4a21-8cc1-3e2993fb4ac1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Stropnick%C3%BD


ULLRICH, Hortense 
Ullrich, Hortense, 1956 -     

  

 * 19. 12. 1956                             

o německá spisovatelka 

o publicistka 

o autorka humorných dívčích románů 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hortense_Ullrichov%C3%A1 

 
 
 
 
 
 

GRAY, John 
Gray, John, 1951-  

 

* 28. 12. 1951                             

                                                   
o americký psychoterapeut 

o spisovatel  

o autor knih o partnerských 

vztazích.  

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Gray_(spisovatel) 
 

 
 
 
 
 

https://katalog.mekbruntal.cz/records/08c752c1-decb-4cff-acce-6249ede5baa0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hortense_Ullrichov%C3%A1
https://katalog.mekbruntal.cz/records/6c060dbe-d282-4f13-a2cf-d2f7ef43b503
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Gray_(spisovatel)


HVORECKÝ, Michal 
Hvorecký, Michal, 1976 -    

 

* 29. 12. 1976                             

                                                   
o slovenský spisovatel 

o publicista 

o autorská zahraniční stipendia 

o vliv na jeho počáteční tvorbu 

mělo i přátelství                              

s českým spisovatelem Egonem Bondym  

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Hvoreck%C3%BD 
 

 

 

 

100. výročí narození 

 

 

 

18. 12. 1921  Hořec, Jaromír,                                                                                  

vl. jm. J. Halbhuber, básník, novinář a publicista († 22. 11. 2009)                         

– 100. výročí narození 

 

26. 12. 1921 Vilímková, Milada,                                                                             

historička umění, archeoložka a egyptoložka († 5. 10. 1992)                             

– 100. výročí narození  

 

30. 12. 1921  Šmok, Ján,                                                                                                     

fotograf a režisér dokumentárních filmů († 10. 12. 1997)                                  

– 100. výročí narození  

 

 

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/records/e6f0e27f-009b-45af-9f29-580a976df133
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egon_Bondy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Hvoreck%C3%BD
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3450
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12683
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3042


PROSINEC 

Výběr 

 

1. 12. 1886  Stout, Rex, 1886-1975                                                                  

americký prozaik, autor detektivních románů († 1975)                                    

– 135. výročí narození  

 

2. 12. 1926  Macourek, Miloš,                                                                                      

básník, prozaik, autor dětské literatury, filmový scenárista                        

(† 2002) – 95. výročí narození  

 

3. 12. 1621  Balbín, Bohuslav,                                                                                      

básník, dramatik, teoretik literatury a historik, působil v Brně                

(† 1688) – 400. výročí narození  

 

5. 12. 1901  Disney, Walt,                                                                                       

americký průkopník kresleného filmu († 1966)                                               

– 120. výročí narození  

 

5. 12. 1971  Grossmann, Jiří,                                                                                   

dramatik, prozaik, divadelní herec, zpěvák a textař (* 1941)                              

– 50. výročí úmrtí  

 

6. 12. 1941 Renčín, Vladimír,                                                                                            

grafik, ilustrátor a karikaturista († 2017) – 80. výročí narození  

 

9. 12. 1871   Mánes, Josef,                                                                                                  

malíř a grafik (* 1820) – 150. výročí úmrtí  

 

9. 12. 1931  Smoljak, Ladislav,                                                                                      

herec, režisér, dramatik a scenárista († 2010)                                               

– 90. výročí narození  

 

10. 12. 1936  Pirandello, Luigi,                                                                                            

italský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny (* 1867)                       

– 85. výročí úmrtí  

 

10. 12. 1991  Macek, Josef,                                                                                       

historik (* 1922) – 30. výročí úmrtí  

 

12. 12. 1821 Flaubert, Gustave,                                                                        

francouzský prozaik († 1880) – 200. výročí narození  

 

https://katalog.mekbruntal.cz/records/94c317a7-017f-498f-80c0-a2269c05a124
https://katalog.mekbruntal.cz/records/5086a4d7-9b96-4332-940b-e51a19d42d91
https://katalog.mekbruntal.cz/records/0061f04d-f684-4209-975b-e8cf08ad2bdd
https://katalog.mekbruntal.cz/records/73e7cca8-2926-4f23-8c92-3c3b37a963ee
https://katalog.mekbruntal.cz/records/c445d762-e0eb-476e-9a53-b4a1fda0ff4f
https://katalog.mekbruntal.cz/records/c971dfe6-0c78-499b-88ec-761f287592c8
https://katalog.mekbruntal.cz/records/faadc24a-a7a1-40f6-b850-ab35d91463b2
https://katalog.mekbruntal.cz/records/188187df-8ee0-417a-a8eb-b0e06a98d494
https://katalog.mekbruntal.cz/records/52f84d34-a4e4-4033-9d00-6406c9ccb44a
https://katalog.mekbruntal.cz/records/c923d6af-e71f-4b3c-92fd-76f5177a6b8d
https://katalog.mekbruntal.cz/records/1f6060e9-a9e3-4947-bab4-9015372fe03d


14. 12. 2016  Mrázková, Daisy,                                                             

spisovatelka, výtvarnice a autorka knížek pro děti (* 1923)                             

– 5. výročí úmrtí  

 

18. 12. 2011  Havel, Václav,                                                                                    

dramatik, esejista, básník, publicista a politik (* 1936)                              

– 10. výročí úmrtí  

 

21. 12. 1926   Lustig, Arnošt,                                                                                                  

prozaik († 2011) – 95. výročí narození  

 

23. 12. 2016 Skořepová, Luba,                                                                                           

vl. jm. Libuše Skořepová, herečka a spisovatelka (* 1923)                                

– 5. výročí úmrtí  

 

29. 12. 1926  Rilke, Rainer Maria,                                                                                    

německý básník, prozaik, dramatik a překladatel (* 1875)                                        

– 95. výročí úmrtí  

 

30. 12. 1966  Včelička, Géza,                                                                                              

vl. jm. Antonín Eduard V., prozaik a novinář (* 1901)                                          

– 55. výročí úmrtí  

 

31. 12. 1931   Poledňák, Ivan,                                                                                     

muzikolog (†  2009) – 90. výročí narození 

  

https://katalog.mekbruntal.cz/records/74d91017-1960-4a40-8d44-8cc3ce57cba0
https://katalog.mekbruntal.cz/records/5f99bcaf-e33f-4376-b529-659b6e486e77
https://katalog.mekbruntal.cz/records/871a47b9-99e8-4f8d-88e1-c7b87e55c7c9
https://katalog.mekbruntal.cz/records/c6f6514b-cbde-4ba4-a516-af1cba4971c9
https://katalog.mekbruntal.cz/records/ec057fd4-882d-4d78-8da8-3df4595f908a
https://katalog.mekbruntal.cz/records/f42bf6d7-c710-48a5-846c-8c07e6fc178d
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/10473

