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• 1792 – Václav Kliment Klicpera, český
spisovatel a dramatik († 15. září 1859)
být aktivní a všude tam, kde se něco nového a
• 1896 – Klement Gottwald, československý
neobvyklého děje. Zajímá je vše, co je zrovna
politik, prezident († 14. března 1953)
módní a "in". Střelci očekávají velkolepost ve
• 1921 – Otomar Krejča, český herec
všech aspektech života. Proto mohou působit
• 1949 – Petra Černocká, česká zpěvačka
domýšlivě. Dalším jejich negativním rysem je
• 1895 – Ludvík Svoboda, generál a prezident
přílišné slibování.
(† 20. září 1979)
(http://www.horoskopy-online.cz/znameni-strelec)

• 1974 – Roman Šebrle, český atlet

• 1986 – Aneta Langerová, česká zpěvačka
Svět
• 1837 – Johannes Diderik van der Waals, holandský fyzik, Nobelovy ceny za fyziku († 8. března 1923)
• 1860 – Hjalmar Branting, švédský premiér, nositel Nobelovy ceny míru († 1925)
• 1941 – Franco Nero, italský herec
• 1632 – Baruch Spinoza, holandský filozof († 21. února 1677)
• 1655 – Karel XI., švédský král († 5. dubna 1697)
• 1784 – Zachary Taylor, 12. prezident USA († 1850)
• 1864 – Henri de Toulouse-Lautrec, francouzský malíř a grafik († 9. září 1901)
• 1887 – Erich von Manstein, německý polní maršál († 10. června 1973)
• 1925 – Simon van der Meer, holandský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku
• 1926 – Tsung-Dao Lee, čínský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku
• 1941 – Pete Best, britský hudebník, původní bubeník The Beatles
• 1562 – Lope de Vega, španělský básník († 27. srpna 1635)
• 1835 – Andrew Carnegie, americký průmyslník a filantrop († 1919)
• 1844 – Karl Benz, německý automobilový konstruktér († 1929)
• 1881 – Angelo Giuseppe Roncali, později papež Jan XXIII. († 3. června 1963)
• 1960 – John F. Kennedy Jr., syn amerického presidenta Johna F. Kennedyho († 1999)
• 1898 – Karl Ziegler, německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii († 11. srpna 1973)
• 1912 – Eugène Ionesco, francouzský dramatik a básník rumunského původu († 28. března 1994)
• 1931 – Adolfo Pérez Esquivel, argentinský aktivista, nositel Nobelovy ceny míru
• 1939 – Tina Turner, americká zpěvačka a herečka

