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Domů > Výročí: Každý den je něčím unikátní
Články v záhlaví:
Dnes se slaví v zeleném - výročí sv. Patrika, patrona whiskey
Dnešní výročí: příběh Vojty Náprstka – českého vlastence i emigranta
Další články:
Výročí: Šťastný objev Fernão de Magalhãese má datum 6. března 1521
Výročí: před 85 lety byl uveden do provozu slavný australský Harbour Bridge
Výročí: 21. března 1933 byla dokončena továrna na smrt v Dachau. I to jsme my – lidé
Výročí: Před 482 lety stála za objevením Galapág náhoda
Výročí: narodil se prezident Osvoboditel. Co by řekl na současné Česko?
Výročí: Před 78 lety přestalo existovat Československo
Výročí: Byl Palach sebevrah, nebo oběť?
Výročí masakru v Chatyni – nacisté upálili celou vesnici
Výročí: 121 let žijeme s radioaktivitou
Výročí: Yellowstonský národní park – nejstarší národní park na světě
Výročí: Česko vstoupilo do NATO. Co ten den znamenal?
Výročí: Ženy slavte, feministky bojujte. Už je tu (zase) MDŽ
Výročí: Předkem NASA byla NACA. Před 102 lety
Výročí: 624 let od mučednické smrti jednoho z patronů českých zemí – Jana Nepomuckého
Zapomenutý tvůrce vzdušného torpéda byl Čech – a dnes má výročí
Smutné výročí dne, kdy Hitler udělal z naší země německou militarizovanou zónu
Výročí: před 85 lety byl uveden do provozu slavný australský Harbour Bridge
Výročí: Javoříčské jeskyně zná člověk sotva 79 let
Výročí: Objektivní rádiové vysílání i v dobách komunistické totality
Výročí: Smrt boháče, která potěšila značnou část světa
Výročí: 5. května vypuklo pražské povstání… na které měli Američané zakázán vstup
Výročí: Před patnácti lety byla legalizována smrt
Výročí: Marshallův plán – požehnání, které definitivně rozdělilo Evropu
Výročí: Objevení Pupku světa – znáte ho?
Výročí: před 150 lety skončil největší americký válečný masakr
Výročí „humánních“ poprav – 222 let od vynálezu gilotiny
Výročí prvního letu člověka do vesmíru. Dobrý den, majore Gagarine
Výročí: den, kdy byl zavražděn první prezident USA
Výročí Titanicu: další fakta - hlavní roli sehrál požár!
Výročí: evropský svět objevil protinožce
Výročí: Hubbleův teleskop má narozeniny… ale ještě není dospělý
Výročí: Narodil se František Venclovský, první Čech, který přeplaval kanál La Manche
Výročí: Den, kdy Evropu zahalil černobylský jaderný mrak
Vzpoura na lodi Bounty. Literární fikce, nebo skutečná událost, která má dnes výročí?
Výročí: americký „otec vlasti“, George Washington, se před 228 lety stává prvním prezidentem USA
Výročí 15. května: McDonald dávno překročil důchodový věk. Je tu už 77 let
Výročí 23. května 1707: před 310 lety se narodil se otec botanické a zoologické nomenklatury Carl
Linné
Výročí: Objektivní rádiové vysílání i v dobách komunistické totality

Výročí: Smrt boháče, která potěšila značnou část světa
Výročí: Schůzkou v hotelu vznikla značka Rolls-Royce
Výročí: 5. května vypuklo pražské povstání… na které měli Američané zakázán vstup
Výročí: Je tomu přesně 23 let, kdy se pod zemí spojila Anglie s Francií
Výročí: Zkáza Hindenburgu znamenala konec éry vzducholodí (video)
Výročí: Den vítězství – státní svátek a zmatky kolem jeho data
Výročí 9. května: John Brown – zločinec, terorista nebo bojovník za svobodu?
Výročí 10. května: Už 193 let chodí Britové do Národní galerie. Na rozdíl od Prahy ji mají zdarma
Výročí 12. května: 68 let od chvíle, kdy skončila sovětská blokáda Berlína... a rozhořela se studená
válka
Výročí 17. května: již 27 let není homosexualita považována za nemoc
Výročí 20. května 1498: den, kdy Vasco da Gama doplul ke břehům Indie
Výročí 22. května 1946: Kat českého národa popraven. Tady je jeho příběh (video)
Výročí 23. května 1707: před 310 lety se narodil se otec botanické a zoologické nomenklatury Carl
Linné
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