
 

200. výročí narození Boženy Němcové, české spisovatelky (4.02.) 
600. výročí narození Jiřího z Poděbrad, českého "husitského" krále (23.04.) 

200. výročí narození Josefa Mánese, českého malíře (12.05.) 
225. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka, českého a slovenského slavisty (19.05.) 

25. výročí založení České národní rady Ukrajiny (30.05.) 
400. výročí bitvy na Bílé hoře u Prahy (8.11.) 

350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty Bratrské a světoznámého pedagoga (15.11.) 
150. výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena, českého historika a spisovatele (19.11.) 

125. výročí narození Ludvíka Svobody, československého legionáře, generála a prezidenta (25.11.) 

1. ledna  Nový rok 
1. ledna 1993  Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu – 27. výročí 
6. ledna  Tři králové 
7. ledna  Boží hod vánoční podle juliánského kalendáře 
18. ledna 1998  22. výročí založení v Užhorodě Klubu T. G. Masaryka 
25. ledna 1990  30. výročí založení v Malé Zubovštině (Žytomyrská oblast) společnosti Malá Zubovština 
28. ledna 1870  150. výročí narození v Chrudimi (nebo Charkově) Josefa Sýkory (†23.02.1944 Benešov, pohřben v Ondřejově), 

ruského a českého astronoma, účastníka švédsko-ruské polární stupňové expedice na Špicberky (1899-1901) 
28. ledna 1999  21. výročí založení v Zaporižži (čes. Záporoží) společnosti Bohemie 
4. února 1820  200. výročí narození ve Vídní Boženy Němcové, rozené Barbory Novotné, později Barbory Panklové  

(†21.01.1862 Praha), české spisovatelky, autorky slavné „Babičky“ (1855), zakladatelky novodobé české prózy 
10. února 1867  153. výročí založení ve Lvově  besedy 
14. února 1912  108. výročí založení české evangelické obce Veselynivky - Sirotinky (Oděská oblast) 
20. února 1993  27. výročí založení v Simferopolu společnosti Vltava 
20. února 2014  6. výročí počátku Rusko-ukrajinské války 
7. března 1850  Před 170 lety se narodil v Hodoníně (Jihomoravský kraj) Prof. Dr. T. G. Masaryk, první prezident 

Československa 
8. března  Státní svátek Ukrajiny – Mezinárodní den žen 
12. března 1999  21. výročí vstupu České republiky do NATO 
24. března 1990  30. výročí založení v Malynivce (Žytomyrská oblast) české společnosti (zanikla r. 1992, obrozená 24.03.1993 

pod názvem Malynivske) 
10. dubna  Velký pátek 
12. dubna  Neděle velikonoční 
13. dubna  Pondělí velikonoční 
19. dubna  Velykdeň (Pascha) - pravoslavné Velikonoce na Ukrajině 
19. dubna 1991  29. výročí založení v Dubnu (Rivnenská oblast) společnosti Stromovka 
20. dubna 1990  30. výročí založení v Mykolajivce (Vinnycká oblast) společnosti Holenderští Češi 
23. dubna 1420  600. výročí narození v Poděbradech Jiřího z Poděbrad (†22.03.1471 Praha), krále českého (1420-1474), autora 

projektu „Dohody o míru veškerého křesťanstva“ (1462), lat. „Tractatus pacis toti Christianitati fiendae“ (také 
„Cultus pacis“ nebo „Tractatus pacis“), prvního v dějinách návrhu o sjednocení Evropy 

26. dubna 1986  34. výročí Černobylské tragédie 
1. května  Státní svátek ČR - Svátek práce. Státní svátek Ukrajiny – Den Práce 
1. května 2004  16. výročí vstupu České republiky do Evropské unie 
5. května 1945  75. výročí Květnového povstání českého lidu 
6. května 1990  30. výročí založení v Žytomyru Žytomyrské společnosti volyňských Čechů 
8. května 1945  Státní svátek ČR - Den vítězství a 75. výročí osvobození od fašismu. 

 Státní svátek Ukrajiny – Den pamětí a smíření 
9. května 1945  Státní svátek Ukrajiny – Den vítězství nad nacizmem ve 2. světové válce (Den Vítězství) - 75. výročí 
9. května 1990  30. výročí založení v Bohemce (Mykolajivská oblast) společnosti Bohemka (do 31.01.2005, kdy zanikla, 

existovala pod názvem Čeští bratři, obnovená 21.09.2007) 
12. května 1820    200.    výročí   narození   v Praze   Josefa   Mánese    (†9.12.1871    Praha),    českého    malíře,    jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu, autora kalendářní desky na Pražském orloji (1865) 
13. května 1795    225.  výročí  narození  v  Kobeliarovu  (Slovensko)  Pavla  Josefa  Šafaříka  (†26.06.1861  Praha),  českého   

a slovenského slavisty, autora „Slovanských starožitnosti“ (1836-1837) a „Slovanského národopisu“ (1842) 
21. května 1991  29. výročí založení v Lucku (Volyňská oblast) společnosti Matice Volyňská 
30. května 1995  25. výročí založení v Kyjevě České národní rady Ukrajiny 
31. května  Neděle svatodušní - Zelené svátky 
7. června  Neděle svaté Trojice 
10. června 1942  78. výročí vyhlazení obce Lidice v Čechách 
15. června 1990  30. výročí založení v Novhorodkivce (Zaporižská oblast) společnosti Čechohrad 
24. června 1942  78. výročí vyhlazení obce Ležáky v Čechách 
28. června  Státní svátek Ukrajiny – Den Ústavy Ukrajiny 
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3. července 1992  28. výročí založení v Melitopolu (Zaporižská oblast) společnosti Bohemie 
5. července 863  Státní svátek ČR - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje: 1157. výročí jejich příchodu na Moravu 
6. července 1415  Státní svátek ČR – Den upálení v Kostnici Mistra Jana Husa (*1369 Husinec): 605. výročí (jeho popel byl 

vsypán do Rýna). Pravoslavnou církvi českých zemí a Slovenska je uctíván jako svatý mučedník. 
6. července 1910  110. výročí prvních (známých) bohoslužeb v Bohemce Chersonské gubernie (dnes Mykolajivská oblast) u 

příležitostí 395. výročí upálení Mistra Jana Husa, na kterých byl založen křesťanský spolek Hus 
11. července 2000  20. výročí vzniku v Oděse společnosti Česká rodina 
13. července 1943  77. výročí vypálení obce Český Malin (zal. 1871) na ukrajinské Volyni 
Srpen 1905  115. výročí založení české evangelické obce Bohemky (Mykolajivská oblast) 
3. srpna 1990  30. výročí vzniku v Praze Sdružení Čechů z Volyně a jejích přátel 
11. srpna 1438  Feodora. Fedir Danylovyč kníže Ostrožský (*1360, †1446), vojvoda, starosta, mnich Kyjevskopečerské lávry a 

pravoslavný svatý (svatořečen v konci XVI. st.), který podporoval husity 
12. srpna 1914  106. výročí vzniku v Kyjevě České Družiny, první české vojenské jednotky po bitvě na Bílé Hoře (8.11.1620) 
21. srpna 1968  52. výročí okupace  vojsky Varšavské smlouvy (SSSR, BLR, MLR, NDR, PLR). Okupace (od 

16.10.1968 dočasný pobyt sovětských vojsk) trvala do 27.06.1991. V jejím průběhu bylo usmrceno 425 (počet se 
stálé zvyšuje), těžce zraněno 577, lehce zraněno několik set  občanů, emigrovalo kolem 350 tisíc občanů. 

24. srpna 1991  Státní svátek Ukrajiny - 29. výročí nezávislosti 
28. srpna 1870  150. výročí narození v Chrudimi (nebo Charkově) Josefa (Iosifa Iosifoviče) Sýkory (†23.02.1944 Benešov, 

pohřben 29. února v Ondřejově), ruského a českého astronoma, astrofyzika, zeměměřiče, seismologa, 
polárního badatele a pedagoga, účastníka Švédsko-Ruské stupňové expedice na Špicberky (1899-1900) 

12. září 2015  5. výročí odhalení v Bohemce Husova kamene u příležitostí 600. výročí upáleni Mistra Jana Husa (projekt 
a realizace Miloslav Jančík; dar Bohemce spolku Nová Bohemka (Pervomajsk) 

16. září 921  Ludmily. 1099. výročí úmrtí v hradišti Tetín české kněžny Ludmily (*asi 860), první české svaté (svatořečená v 
11. st.), mučednice Slovanů a patronky českého státu (její ostatky leží v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě) 

20. září 1995  25. výročí založení v Užhorodu Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského 
25. září 1993  27. výročí začátku činnosti v Praze občanského sdružení (dnes zapsaný spolek) Exulant 
28. září 935  Václava. 1085. výročí úmrtí ve Staré Boleslavi (okres Praha-východ) českého knížete Václava (*asi 907 Praha?), 

prvního českého svatého (svatořečen na zač. 11. st.) a hlavního patrona českého národa (jeho ostatky leží v kapli sv. 
Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě) 
Poznámka: Relikvie sv. Václava se uchovává také v Michajlovském Zlatovrchém chrámu Pravoslavné církve Ukrajiny v Kyjevě – PCU (byla 
věnovaná PCU biskupem Šumperkským Pravoslavné církve Českých zemi a Slovenska Izaiášem 21.11.2019).  

28. září  Státní svátek ČR – Den české státnosti (Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000) 
3. října 1999  21. výročí posvěcení ve Veselynivce (Oděská oblast) české evangelické modlitebny 
9. října 1999  21. výročí vysvěcení v Novhorodkivce (Zaporižská oblast) českého římskokatolického kostela sv. Trojice 
14. října  Státní svátek Ukrajiny – Den obránce Ukrajiny (také pravoslavný svátek Ochrany přesvaté Bohorodičky) 
20. října 1996  24. výročí posvěcení Betlémské kaple v Bohemce (architekt Petr Pirochta z Brna), jenž byla založena 28.8.1994 

výhradně pro kázání slova Božího v českém jazyce a pro činnost českého krajanského spolku 
28. října 1918  Státní svátek ČR - 102. výročí vzniku samostatného Československa 
31. října (1517)  Světový den reformace – 503. výročí (v tento den Martin Luther zveřejnil 95 tezí s návrhy pro nápravu církve) 
2. listopadu  Památka zesnulých - Dušičky  

8. listopadu 1620  400. výročí bitvy na Bílé hoře u Prahy (v důsledku porážky ztratily české země na 298 let nezávislost) 
11. listopadu  [Mezinárodní] Den válečných veteránů (oslavuje se celosvětově od r. 1919 na počest ukončení První světové 

války v r. 1918, v ČR od r. 2001. Symbolem dne je květ vlčího máku) 
15. listopadu 1670  350. výročí úmrtí v Amsterdamu (Nizozemsko) Jana Amose Komenského (†28.03.1592 Nivnice u Uherského 

Brodu), posledního biskupa Jednoty Bratrské, teologa, filozofa, spisovatele a světoznámého pedagoga 
17. listopadu  Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokracii. 31. výročí Sametové revoluce v ČSSR (17.11.-29.12. 

1989) 
19. listopadu 1870  150. výročí úmrtí v Praze Karla Jaromíra Erbena (*7.11.1811, Miletín, okres Jičín), českého historika, 

právníka, archiváře, spisovatele, básníka, překladatele, sběratele českých lidových písní a pohádek, 
představitele literárního romantismu 

21. listopadu  Státní svátek Ukrajiny - Den důstojnosti a svobody (zaveden 13.11.2014 výnosem prezidenta Ukrajiny č. 
872/2014 na počest Pomerančové revoluce 2004 a Revoluce důstojnosti 2013) 

23. listopadu  Významný den Ukrajiny – Den pamětí oběti hladomoru 1932-1933 (každoroční národní pamětní den, který 
spadá do čtvrté soboty v listopadu) 

25. listopadu 1895  125. výročí narození v Hroznatíně (okres Třebíč) Ludvíka Svobody (†20.09.1979 Praha), československého 
legionáře (1916-1920), armádního generála (1945) a prezidenta (1968-1975) 

29. listopadu 1992  28. výročí založení v Kyjevě společnosti Vyšehrad 
2. prosince 1923  97. výročí založení v Lucku České matice školské na Volyni 
5. prosince 1870  150. výročí narození v Kamenicích nad Lipou (okres Pelhřimov) Vítězslava Nováka (†18.07.1949, Skuteč, 

okres Chrudim), českého skladatele, hudebního pedagoga, klavíristy a horolezce, který byl učitelem 
ukrajinských skladatelů Mykoly Kolessy, Vasyla Barvinského a Nestora Nyžankivského 

6. prosince  Mikuláše  

24. prosince  Štědrý den: Adam a Eva  

25. prosince  1. svátek vánoční: Boží hod vánoční  

25. prosince 2009  11. výročí založení v Pervomajsku (Mykolajivská oblast) společnosti Nová Bohemka 
26. prosince  2. svátek vánoční: Památka prvního mučedníka církve Štěpána 
29. prosince 1925  95. výročí narození v Bohemce (Mykolajivská oblast) Josefa Jančíka (†18.11.2012 Bohemka, Ukrajina), 

prvního českého evangelického kazatele v nezávislé Ukrajině, vojáka Svobodovy armády a osvoboditele 
Československa 

31. prosince  Silvestra  

Ilustrace: B. Němcová, Jos. Mánes, P.J. Šafařík, J.A. Komenský, L. Svoboda, Bitva na Bílé hoře 8.11.1620 (Internet, osobní archiv), Jiří z Poděbrad (Z kroniky M. Kuthena 1539) 

Dějepisný a soudobý kalendář ukrajinských Čechů. Vychází 4. 12. 2019. Ročník 12/28. Uspořádal A. Drbal (Praha). 

 

 


