
PECKOVÁ,Dagmar    
Pecková, Dagmar, 1961-                                                                                

 

* 04. 04. 1961  

                                                        
o česká operní pěvkyně 

o hudebnice 

o mezzosopranistka 

o angažmá v Drážďanech, Berlíně  

o v rámci koncertní činnosti vystupuje v řadě 

zahraničních měst 

o zúčastňuje se mezinárodních hudebních festivalů 

o v roce 2000 obdržela Cenu Thálie v oboru opera      
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Peckov%C3%A1 

 

 

KUČA, Karel              
* 13. 04. 1961  
Kuča, Karel, 1961-  

                                                         
o český architekt 

o historik urbanismu 

o výtvarník 

o publicista 

o působí ve vlastním ateliéru 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ku%C4%8Da#cite_note-1 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/394124
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Peckov%C3%A1
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1556
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ku%C4%8Da#cite_note-1


LUTOVSKÝ, Michal              
Lutovský, Michal, 1961-  

* 18. 04. 1961                                 
                                                   

o český archeolog 

o historik,  specializující se na 

raně středověkou archeologii 

o pořádá přednášky a výstavy 

o zabývá se také otázkou pohřebních rituálů předků 

o autor odborných i populárních knih a studií  
 

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

 

VEIS, Jaroslav              
Veis, Jaroslav, 1946-    

* 19. 04. 1946  
                                                   

o český novinář 

o beletrista 

o autor sci-fi 

o překladatel 
 

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

 

 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12628
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Lutovsk%C3%BD
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1096
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Veis


DUBEN 
výběr 

 

  2. 4. 1946  Townsend, Sue,                                                                                   

anglická prozaička, publicistka a dramatička († 2014)                              

– 75. výročí narození  

 

 4. 4. 1911  Čtvrtek, Václav,                                                         p                          

p                          prozaik, autor knih pro děti († 1976) - 110. výročí narození 

  

  4. 4. 1961  Pecková, Dagmar,                                                   

mezzosopranistka – 60. výročí narození  

 

  5. 4. 1991  Mucha, Jiří,                                                                           

prozaik, překladatel, žurnalista a dramatik (* 1915)                         

– 30. výročí úmrtí  

 

  9. 4. 1821  Baudelaire, Charles,                                                         

francouzský básník, kritik a esejista († 1867)                                  

– 200. výročí narození  

 

  9. 4. 1891  Burian, Vlasta,                                                                               

divadelní a filmový herec a zpěvák († 1962) – 130. výročí narození  

  

10. 4. 1966 Waugh, Evelyn,                                                                                        

anglický prozaik (* 1903) – 55. výročí úmrtí  

                                                                 

11. 4. 1926            Herre, Franz,                                                                                      

německý historik a publicista – 95. výročí narození 

  

13. 4. 1906  Beckett, Samuel,                                                                             

irský dramatik, prozaik, básník, esejista a literární teoretik píšící 

anglicky a francouzsky, nositel Nobelovy ceny († 1989)                           

– 115. výročí narození 

  

13. 4. 1961  Kuča, Karel,                                                                                           

historik architektury a urbanismu, výtvarník, publicista                         

– 60. výročí narození  

 

 14. 4. 1986  Beauvoir, Simone de,                                                                                               

francouzská prozaička a filozofka (* 1908) – 35. výročí úmrtí 

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25445
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/690
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/690
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/394124
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1841
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/23700
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/7581
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/3431
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/21998
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/8086
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1556
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/355


16. 4. 1921  Ustinov, Peter,                                                                                    

anglický divadelní a filmový herec, režisér a spisovatel († 2004)                   

– 100. výročí narození  

 

16. 4. 1921  Hauser, Přemysl,                                                                        

jazykovědec († 2011 v Brně) – 100. výročí narození  

 

17. 4. 1911  Bazin, Hervé,                                                                                     

francouzský prozaik († 1996) – 110. výročí narození  

 

18. 4. 1861  Dvořák, Rudolf,                                                                                 

historik († 1919) – 160. výročí narození  

 

18. 4. 1936 Sokol, Jan,                                                                                            

filozof, antropolog, překladatel a politik († 2021)                                     

– 85. výročí narození  

 

18. 4. 1961  Lutovský, Michal,                                                                                                       

archeolog – 60. výročí narození 

  

19. 4. 1946  Veis, Jaroslav,                                                                               

publicista, spisovatel a překladatel autor sci-fi, – 75. výročí 

narození   

 

19. 4. 1986  Sklenář, Zdeněk,                                                                        

malíř, grafik, typograf (* 1910) – 35. výročí úmrtí 

  

21. 4. 1926  Zoubek, Olbram,                                                                                        

sochař a restaurátor († 2017) – 95. výročí narození  

 

23. 4. 1616  Shakespeare, William,                                                             

anglický dramatik a básník (* 1564) – 405. výročí úmrtí  

 

23. 4. 1931  Pilař, Radek,                                                                                       

malíř, grafik, ilustrátor, filmový výtvarník a režisér animovaných 

filmů († 1993) – 90. výročí narození  

 

28. 4. 1926  Lee, Harper,                                                                         

americká prozaička († 2016) – 95. výročí narození  

 

30. 4. 1981  Filip, Jan,                                                                                                

historik (* 1900) – 40. výročí úmrtí  

https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/29853
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/21874
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/836
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/983
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1242
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12628
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1096
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/12648
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/70219
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/25611
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/1113
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/10899
https://katalog.mekbruntal.cz/authorities/16041

