
den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. so 22.zář 92 po 22.říj  92 st 21.lis  92 pá 21.pro 92 ne 20.led  93 út 19.úno 93 čt 21.bře  93 so 20.dub 93 po 20.kvě 93 st 19.čen 93 pá 19.čec 93 ne 18.srp 93
2. ne 23.zář 92 út 23.říj  92 čt 22.lis  92 so 22.pro 92 po 21.led  93 st 20.úno 93 pá 22.bře  93 ne 21.dub 93 út 21.kvě 93 čt 20.čen 93 so 20.čec 93 po 19.srp 93
3. po 24.zář 92 st 24.říj  92 pá 23.lis  92 ne 23.pro 92 út 22.led  93 čt 21.úno 93 so 23.bře  93 po 22.dub 93 st 22.kvě 93 pá 21.čen 93 ne 21.čec 93 út 20.srp 93
4. út 25.zář 92 čt 25.říj  92 so 24.lis  92 po 24.pro 92 st 23.led  93 pá 22.úno 93 ne 24.bře  93 út 23.dub 93 čt 23.kvě 93 so 22.čen 93 po 22.čec 93 st 21.srp 93
5. st 26.zář 92 pá 26.říj  92 ne 25.lis  92 út 25.pro 92 čt 24.led  93 so 23.úno 93 po 25.bře  93 st 24.dub 93 pá 24.kvě 93 ne 23.čen 93 út 23.čec 93 čt 22.srp 93
6. čt 27.zář 92 so 27.říj  92 po 26.lis  92 st 26.pro 92 pá 25.led  93 ne 24.úno 93 út 26.bře  93 čt 25.dub 93 so 25.kvě 93 po 24.čen 93 st 24.čec 93 pá 23.srp 93
7. pá 28.zář 92 ne 28.říj  92 út 27.lis  92 čt 27.pro 92 so 26.led  93 po 25.úno 93 st 27.bře  93 pá 26.dub 93 ne 26.kvě 93 út 25.čen 93 čt 25.čec 93 so 24.srp 93
8. so 29.zář 92 po 29.říj  92 st 28.lis  92 pá 28.pro 92 ne 27.led  93 út 26.úno 93 čt 28.bře  93 so 27.dub 93 po 27.kvě 93 st 26.čen 93 pá 26.čec 93 ne 25.srp 93
9. ne 30.zář 92 út 30.říj  92 čt 29.lis  92 so 29.pro 92 po 28.led  93 st 27.úno 93 pá 29.bře  93 ne 28.dub 93 út 28.kvě 93 čt 27.čen 93 so 27.čec 93 po 26.srp 93

10. po   1.říj  92 st 31.říj  92 pá 30.lis  92 ne 30.pro 92 út 29.led  93 čt 28.úno 93 so 30.bře  93 po 29.dub 93 st 29.kvě 93 pá 28.čen 93 ne 28.čec 93 út 27.srp 93
11. út   2.říj  92 čt   1.lis  92 so   1.pro 92 po 31.pro 92 st 30.led  93 pá   1.bře  93 ne 31.bře  93 út 30.dub 93 čt 30.kvě 93 so 29.čen 93 po 29.čec 93 st 28.srp 93
12. st   3.říj  92 pá   2.lis  92 ne   2.pro 92 út   1.led  93 čt 31.led  93 so   2.bře  93 po   1.dub 93 st   1.kvě 93 pá 31.kvě 93 ne 30.čen 93 út 30.čec 93 čt 29.srp 93
13. čt   4.říj  92 so   3.lis  92 po   3.pro 92 st   2.led  93 pá   1.úno 93 ne   3.bře  93 út   2.dub 93 čt   2.kvě 93 so   1.čen 93 po   1.čec 93 st 31.čec 93 pá 30.srp 93
14. pá   5.říj  92 ne   4.lis  92 út   4.pro 92 čt   3.led  93 so   2.úno 93 po   4.bře  93 st   3.dub 93 pá   3.kvě 93 ne   2.čen 93 út   2.čec 93 čt   1.srp 93 so 31.srp 93
15. so   6.říj  92 po   5.lis  92 st   5.pro 92 pá   4.led  93 ne   3.úno 93 út   5.bře  93 čt   4.dub 93 so   4.kvě 93 po   3.čen 93 st   3.čec 93 pá   2.srp 93 ne   1.zář 93
16. ne   7.říj  92 út   6.lis  92 čt   6.pro 92 so   5.led  93 po   4.úno 93 st   6.bře  93 pá   5.dub 93 ne   5.kvě 93 út   4.čen 93 čt   4.čec 93 so   3.srp 93 po   2.zář 93
17. po   8.říj  92 st   7.lis  92 pá   7.pro 92 ne   6.led  93 út   5.úno 93 čt   7.bře  93 so   6.dub 93 po   6.kvě 93 st   5.čen 93 pá   5.čec 93 ne   4.srp 93 út   3.zář 93
18. út   9.říj  92 čt   8.lis  92 so   8.pro 92 po   7.led  93 st   6.úno 93 pá   8.bře  93 ne   7.dub 93 út   7.kvě 93 čt   6.čen 93 so   6.čec 93 po   5.srp 93 st   4.zář 93
19. st 10.říj  92 pá   9.lis  92 ne   9.pro 92 út   8.led  93 čt   7.úno 93 so   9.bře  93 po   8.dub 93 st   8.kvě 93 pá   7.čen 93 ne   7.čec 93 út   6.srp 93 čt   5.zář 93
20. čt 11.říj  92 so 10.lis  92 po 10.pro 92 st   9.led  93 pá   8.úno 93 ne 10.bře  93 út   9.dub 93 čt   9.kvě 93 so   8.čen 93 po   8.čec 93 st   7.srp 93 pá   6.zář 93
21. pá 12.říj  92 ne 11.lis  92 út 11.pro 92 čt 10.led  93 so   9.úno 93 po 11.bře  93 st 10.dub 93 pá 10.kvě 93 ne   9.čen 93 út   9.čec 93 čt   8.srp 93 so   7.zář 93
22. so 13.říj  92 po 12.lis  92 st 12.pro 92 pá 11.led  93 ne 10.úno 93 út 12.bře  93 čt 11.dub 93 so 11.kvě 93 po 10.čen 93 st 10.čec 93 pá   9.srp 93 ne   8.zář 93
23. ne 14.říj  92 út 13.lis  92 čt 13.pro 92 so 12.led  93 po 11.úno 93 st 13.bře  93 pá 12.dub 93 ne 12.kvě 93 út 11.čen 93 čt 11.čec 93 so 10.srp 93 po   9.zář 93
24. po 15.říj  92 st 14.lis  92 pá 14.pro 92 ne 13.led  93 út 12.úno 93 čt 14.bře  93 so 13.dub 93 po 13.kvě 93 st 12.čen 93 pá 12.čec 93 ne 11.srp 93 út 10.zář 93
25. út 16.říj  92 čt 15.lis  92 so 15.pro 92 po 14.led  93 st 13.úno 93 pá 15.bře  93 ne 14.dub 93 út 14.kvě 93 čt 13.čen 93 so 13.čec 93 po 12.srp 93 st 11.zář 93
26. st 17.říj  92 pá 16.lis  92 ne 16.pro 92 út 15.led  93 čt 14.úno 93 so 16.bře  93 po 15.dub 93 st 15.kvě 93 pá 14.čen 93 ne 14.čec 93 út 13.srp 93 čt 12.zář 93
27. čt 18.říj  92 so 17.lis  92 po 17.pro 92 st 16.led  93 pá 15.úno 93 ne 17.bře  93 út 16.dub 93 čt 16.kvě 93 so 15.čen 93 po 15.čec 93 st 14.srp 93 pá 13.zář 93
28. pá 19.říj  92 ne 18.lis  92 út 18.pro 92 čt 17.led  93 so 16.úno 93 po 18.bře  93 st 17.dub 93 pá 17.kvě 93 ne 16.čen 93 út 16.čec 93 čt 15.srp 93 so 14.zář 93
29. so 20.říj  92 po 19.lis  92 st 19.pro 92 pá 18.led  93 ne 17.úno 93 út 19.bře  93 čt 18.dub 93 so 18.kvě 93 po 17.čen 93 st 17.čec 93 pá 16.srp 93 ne 15.zář 93
30. ne 21.říj  92 út 20.lis  92 čt 20.pro 92 so 19.led  93 po 18.úno 93 st 20.bře  93 pá 19.dub 93 ne 19.kvě 93 út 18.čen 93 čt 18.čec 93 so 17.srp 93 po 16.zář 93

Francouzský republikánský kalendář
I. (1.) rok

complémentaires
1. út 17.zář 93
2. st 18.zář 93
3. čt 19.zář 93
4. pá 20.zář 93
5. so 21.zář 93
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. ne 22.zář 93 út 22.říj  93 čt 21.lis  93 so 21.pro 93 po 20.led  94 st 19.úno 94 pá 21.bře  94 ne 20.dub 94 út 20.kvě 94 čt 19.čen 94 so 19.čec 94 po 18.srp 94
2. po 23.zář 93 st 23.říj  93 pá 22.lis  93 ne 22.pro 93 út 21.led  94 čt 20.úno 94 so 22.bře  94 po 21.dub 94 st 21.kvě 94 pá 20.čen 94 ne 20.čec 94 út 19.srp 94
3. út 24.zář 93 čt 24.říj  93 so 23.lis  93 po 23.pro 93 st 22.led  94 pá 21.úno 94 ne 23.bře  94 út 22.dub 94 čt 22.kvě 94 so 21.čen 94 po 21.čec 94 st 20.srp 94
4. st 25.zář 93 pá 25.říj  93 ne 24.lis  93 út 24.pro 93 čt 23.led  94 so 22.úno 94 po 24.bře  94 st 23.dub 94 pá 23.kvě 94 ne 22.čen 94 út 22.čec 94 čt 21.srp 94
5. čt 26.zář 93 so 26.říj  93 po 25.lis  93 st 25.pro 93 pá 24.led  94 ne 23.úno 94 út 25.bře  94 čt 24.dub 94 so 24.kvě 94 po 23.čen 94 st 23.čec 94 pá 22.srp 94
6. pá 27.zář 93 ne 27.říj  93 út 26.lis  93 čt 26.pro 93 so 25.led  94 po 24.úno 94 st 26.bře  94 pá 25.dub 94 ne 25.kvě 94 út 24.čen 94 čt 24.čec 94 so 23.srp 94
7. so 28.zář 93 po 28.říj  93 st 27.lis  93 pá 27.pro 93 ne 26.led  94 út 25.úno 94 čt 27.bře  94 so 26.dub 94 po 26.kvě 94 st 25.čen 94 pá 25.čec 94 ne 24.srp 94
8. ne 29.zář 93 út 29.říj  93 čt 28.lis  93 so 28.pro 93 po 27.led  94 st 26.úno 94 pá 28.bře  94 ne 27.dub 94 út 27.kvě 94 čt 26.čen 94 so 26.čec 94 po 25.srp 94
9. po 30.zář 93 st 30.říj  93 pá 29.lis  93 ne 29.pro 93 út 28.led  94 čt 27.úno 94 so 29.bře  94 po 28.dub 94 st 28.kvě 94 pá 27.čen 94 ne 27.čec 94 út 26.srp 94

10. út   1.říj  93 čt 31.říj  93 so 30.lis  93 po 30.pro 93 st 29.led  94 pá 28.úno 94 ne 30.bře  94 út 29.dub 94 čt 29.kvě 94 so 28.čen 94 po 28.čec 94 st 27.srp 94
11. st   2.říj  93 pá   1.lis  93 ne   1.pro 93 út 31.pro 93 čt 30.led  94 so   1.bře  94 po 31.bře  94 st 30.dub 94 pá 30.kvě 94 ne 29.čen 94 út 29.čec 94 čt 28.srp 94
12. čt   3.říj  93 so   2.lis  93 po   2.pro 93 st   1.led  94 pá 31.led  94 ne   2.bře  94 út   1.dub 94 čt   1.kvě 94 so 31.kvě 94 po 30.čen 94 st 30.čec 94 pá 29.srp 94
13. pá   4.říj  93 ne   3.lis  93 út   3.pro 93 čt   2.led  94 so   1.úno 94 po   3.bře  94 st   2.dub 94 pá   2.kvě 94 ne   1.čen 94 út   1.čec 94 čt 31.čec 94 so 30.srp 94
14. so   5.říj  93 po   4.lis  93 st   4.pro 93 pá   3.led  94 ne   2.úno 94 út   4.bře  94 čt   3.dub 94 so   3.kvě 94 po   2.čen 94 st   2.čec 94 pá   1.srp 94 ne 31.srp 94
15. ne   6.říj  93 út   5.lis  93 čt   5.pro 93 so   4.led  94 po   3.úno 94 st   5.bře  94 pá   4.dub 94 ne   4.kvě 94 út   3.čen 94 čt   3.čec 94 so   2.srp 94 po   1.zář 94
16. po   7.říj  93 st   6.lis  93 pá   6.pro 93 ne   5.led  94 út   4.úno 94 čt   6.bře  94 so   5.dub 94 po   5.kvě 94 st   4.čen 94 pá   4.čec 94 ne   3.srp 94 út   2.zář 94
17. út   8.říj  93 čt   7.lis  93 so   7.pro 93 po   6.led  94 st   5.úno 94 pá   7.bře  94 ne   6.dub 94 út   6.kvě 94 čt   5.čen 94 so   5.čec 94 po   4.srp 94 st   3.zář 94
18. st   9.říj  93 pá   8.lis  93 ne   8.pro 93 út   7.led  94 čt   6.úno 94 so   8.bře  94 po   7.dub 94 st   7.kvě 94 pá   6.čen 94 ne   6.čec 94 út   5.srp 94 čt   4.zář 94
19. čt 10.říj  93 so   9.lis  93 po   9.pro 93 st   8.led  94 pá   7.úno 94 ne   9.bře  94 út   8.dub 94 čt   8.kvě 94 so   7.čen 94 po   7.čec 94 st   6.srp 94 pá   5.zář 94
20. pá 11.říj  93 ne 10.lis  93 út 10.pro 93 čt   9.led  94 so   8.úno 94 po 10.bře  94 st   9.dub 94 pá   9.kvě 94 ne   8.čen 94 út   8.čec 94 čt   7.srp 94 so   6.zář 94
21. so 12.říj  93 po 11.lis  93 st 11.pro 93 pá 10.led  94 ne   9.úno 94 út 11.bře  94 čt 10.dub 94 so 10.kvě 94 po   9.čen 94 st   9.čec 94 pá   8.srp 94 ne   7.zář 94
22. ne 13.říj  93 út 12.lis  93 čt 12.pro 93 so 11.led  94 po 10.úno 94 st 12.bře  94 pá 11.dub 94 ne 11.kvě 94 út 10.čen 94 čt 10.čec 94 so   9.srp 94 po   8.zář 94
23. po 14.říj  93 st 13.lis  93 pá 13.pro 93 ne 12.led  94 út 11.úno 94 čt 13.bře  94 so 12.dub 94 po 12.kvě 94 st 11.čen 94 pá 11.čec 94 ne 10.srp 94 út   9.zář 94
24. út 15.říj  93 čt 14.lis  93 so 14.pro 93 po 13.led  94 st 12.úno 94 pá 14.bře  94 ne 13.dub 94 út 13.kvě 94 čt 12.čen 94 so 12.čec 94 po 11.srp 94 st 10.zář 94
25. st 16.říj  93 pá 15.lis  93 ne 15.pro 93 út 14.led  94 čt 13.úno 94 so 15.bře  94 po 14.dub 94 st 14.kvě 94 pá 13.čen 94 ne 13.čec 94 út 12.srp 94 čt 11.zář 94
26. čt 17.říj  93 so 16.lis  93 po 16.pro 93 st 15.led  94 pá 14.úno 94 ne 16.bře  94 út 15.dub 94 čt 15.kvě 94 so 14.čen 94 po 14.čec 94 st 13.srp 94 pá 12.zář 94
27. pá 18.říj  93 ne 17.lis  93 út 17.pro 93 čt 16.led  94 so 15.úno 94 po 17.bře  94 st 16.dub 94 pá 16.kvě 94 ne 15.čen 94 út 15.čec 94 čt 14.srp 94 so 13.zář 94
28. so 19.říj  93 po 18.lis  93 st 18.pro 93 pá 17.led  94 ne 16.úno 94 út 18.bře  94 čt 17.dub 94 so 17.kvě 94 po 16.čen 94 st 16.čec 94 pá 15.srp 94 ne 14.zář 94
29. ne 20.říj  93 út 19.lis  93 čt 19.pro 93 so 18.led  94 po 17.úno 94 st 19.bře  94 pá 18.dub 94 ne 18.kvě 94 út 17.čen 94 čt 17.čec 94 so 16.srp 94 po 15.zář 94
30. po 21.říj  93 st 20.lis  93 pá 20.pro 93 ne 19.led  94 út 18.úno 94 čt 20.bře  94 so 19.dub 94 po 19.kvě 94 st 18.čen 94 pá 18.čec 94 ne 17.srp 94 út 16.zář 94

Francouzský republikánský kalendář
II. (2.) rok

complémentaires
1. st 17.zář 94
2. čt 18.zář 94
3. pá 19.zář 94
4. so 20.zář 94
5. ne 21.zář 94
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. po 22.zář 94 st 22.říj  94 pá 21.lis  94 ne 21.pro 94 út 20.led  95 čt 19.úno 95 so 21.bře  95 po 20.dub 95 st 20.kvě 95 pá 19.čen 95 ne 19.čec 95 út 18.srp 95
2. út 23.zář 94 čt 23.říj  94 so 22.lis  94 po 22.pro 94 st 21.led  95 pá 20.úno 95 ne 22.bře  95 út 21.dub 95 čt 21.kvě 95 so 20.čen 95 po 20.čec 95 st 19.srp 95
3. st 24.zář 94 pá 24.říj  94 ne 23.lis  94 út 23.pro 94 čt 22.led  95 so 21.úno 95 po 23.bře  95 st 22.dub 95 pá 22.kvě 95 ne 21.čen 95 út 21.čec 95 čt 20.srp 95
4. čt 25.zář 94 so 25.říj  94 po 24.lis  94 st 24.pro 94 pá 23.led  95 ne 22.úno 95 út 24.bře  95 čt 23.dub 95 so 23.kvě 95 po 22.čen 95 st 22.čec 95 pá 21.srp 95
5. pá 26.zář 94 ne 26.říj  94 út 25.lis  94 čt 25.pro 94 so 24.led  95 po 23.úno 95 st 25.bře  95 pá 24.dub 95 ne 24.kvě 95 út 23.čen 95 čt 23.čec 95 so 22.srp 95
6. so 27.zář 94 po 27.říj  94 st 26.lis  94 pá 26.pro 94 ne 25.led  95 út 24.úno 95 čt 26.bře  95 so 25.dub 95 po 25.kvě 95 st 24.čen 95 pá 24.čec 95 ne 23.srp 95
7. ne 28.zář 94 út 28.říj  94 čt 27.lis  94 so 27.pro 94 po 26.led  95 st 25.úno 95 pá 27.bře  95 ne 26.dub 95 út 26.kvě 95 čt 25.čen 95 so 25.čec 95 po 24.srp 95
8. po 29.zář 94 st 29.říj  94 pá 28.lis  94 ne 28.pro 94 út 27.led  95 čt 26.úno 95 so 28.bře  95 po 27.dub 95 st 27.kvě 95 pá 26.čen 95 ne 26.čec 95 út 25.srp 95
9. út 30.zář 94 čt 30.říj  94 so 29.lis  94 po 29.pro 94 st 28.led  95 pá 27.úno 95 ne 29.bře  95 út 28.dub 95 čt 28.kvě 95 so 27.čen 95 po 27.čec 95 st 26.srp 95

10. st   1.říj  94 pá 31.říj  94 ne 30.lis  94 út 30.pro 94 čt 29.led  95 so 28.úno 95 po 30.bře  95 st 29.dub 95 pá 29.kvě 95 ne 28.čen 95 út 28.čec 95 čt 27.srp 95
11. čt   2.říj  94 so   1.lis  94 po   1.pro 94 st 31.pro 94 pá 30.led  95 ne   1.bře  95 út 31.bře  95 čt 30.dub 95 so 30.kvě 95 po 29.čen 95 st 29.čec 95 pá 28.srp 95
12. pá   3.říj  94 ne   2.lis  94 út   2.pro 94 čt   1.led  95 so 31.led  95 po   2.bře  95 st   1.dub 95 pá   1.kvě 95 ne 31.kvě 95 út 30.čen 95 čt 30.čec 95 so 29.srp 95
13. so   4.říj  94 po   3.lis  94 st   3.pro 94 pá   2.led  95 ne   1.úno 95 út   3.bře  95 čt   2.dub 95 so   2.kvě 95 po   1.čen 95 st   1.čec 95 pá 31.čec 95 ne 30.srp 95
14. ne   5.říj  94 út   4.lis  94 čt   4.pro 94 so   3.led  95 po   2.úno 95 st   4.bře  95 pá   3.dub 95 ne   3.kvě 95 út   2.čen 95 čt   2.čec 95 so   1.srp 95 po 31.srp 95
15. po   6.říj  94 st   5.lis  94 pá   5.pro 94 ne   4.led  95 út   3.úno 95 čt   5.bře  95 so   4.dub 95 po   4.kvě 95 st   3.čen 95 pá   3.čec 95 ne   2.srp 95 út   1.zář 95
16. út   7.říj  94 čt   6.lis  94 so   6.pro 94 po   5.led  95 st   4.úno 95 pá   6.bře  95 ne   5.dub 95 út   5.kvě 95 čt   4.čen 95 so   4.čec 95 po   3.srp 95 st   2.zář 95
17. st   8.říj  94 pá   7.lis  94 ne   7.pro 94 út   6.led  95 čt   5.úno 95 so   7.bře  95 po   6.dub 95 st   6.kvě 95 pá   5.čen 95 ne   5.čec 95 út   4.srp 95 čt   3.zář 95
18. čt   9.říj  94 so   8.lis  94 po   8.pro 94 st   7.led  95 pá   6.úno 95 ne   8.bře  95 út   7.dub 95 čt   7.kvě 95 so   6.čen 95 po   6.čec 95 st   5.srp 95 pá   4.zář 95
19. pá 10.říj  94 ne   9.lis  94 út   9.pro 94 čt   8.led  95 so   7.úno 95 po   9.bře  95 st   8.dub 95 pá   8.kvě 95 ne   7.čen 95 út   7.čec 95 čt   6.srp 95 so   5.zář 95
20. so 11.říj  94 po 10.lis  94 st 10.pro 94 pá   9.led  95 ne   8.úno 95 út 10.bře  95 čt   9.dub 95 so   9.kvě 95 po   8.čen 95 st   8.čec 95 pá   7.srp 95 ne   6.zář 95
21. ne 12.říj  94 út 11.lis  94 čt 11.pro 94 so 10.led  95 po   9.úno 95 st 11.bře  95 pá 10.dub 95 ne 10.kvě 95 út   9.čen 95 čt   9.čec 95 so   8.srp 95 po   7.zář 95
22. po 13.říj  94 st 12.lis  94 pá 12.pro 94 ne 11.led  95 út 10.úno 95 čt 12.bře  95 so 11.dub 95 po 11.kvě 95 st 10.čen 95 pá 10.čec 95 ne   9.srp 95 út   8.zář 95
23. út 14.říj  94 čt 13.lis  94 so 13.pro 94 po 12.led  95 st 11.úno 95 pá 13.bře  95 ne 12.dub 95 út 12.kvě 95 čt 11.čen 95 so 11.čec 95 po 10.srp 95 st   9.zář 95
24. st 15.říj  94 pá 14.lis  94 ne 14.pro 94 út 13.led  95 čt 12.úno 95 so 14.bře  95 po 13.dub 95 st 13.kvě 95 pá 12.čen 95 ne 12.čec 95 út 11.srp 95 čt 10.zář 95
25. čt 16.říj  94 so 15.lis  94 po 15.pro 94 st 14.led  95 pá 13.úno 95 ne 15.bře  95 út 14.dub 95 čt 14.kvě 95 so 13.čen 95 po 13.čec 95 st 12.srp 95 pá 11.zář 95
26. pá 17.říj  94 ne 16.lis  94 út 16.pro 94 čt 15.led  95 so 14.úno 95 po 16.bře  95 st 15.dub 95 pá 15.kvě 95 ne 14.čen 95 út 14.čec 95 čt 13.srp 95 so 12.zář 95
27. so 18.říj  94 po 17.lis  94 st 17.pro 94 pá 16.led  95 ne 15.úno 95 út 17.bře  95 čt 16.dub 95 so 16.kvě 95 po 15.čen 95 st 15.čec 95 pá 14.srp 95 ne 13.zář 95
28. ne 19.říj  94 út 18.lis  94 čt 18.pro 94 so 17.led  95 po 16.úno 95 st 18.bře  95 pá 17.dub 95 ne 17.kvě 95 út 16.čen 95 čt 16.čec 95 so 15.srp 95 po 14.zář 95
29. po 20.říj  94 st 19.lis  94 pá 19.pro 94 ne 18.led  95 út 17.úno 95 čt 19.bře  95 so 18.dub 95 po 18.kvě 95 st 17.čen 95 pá 17.čec 95 ne 16.srp 95 út 15.zář 95
30. út 21.říj  94 čt 20.lis  94 so 20.pro 94 po 19.led  95 st 18.úno 95 pá 20.bře  95 ne 19.dub 95 út 19.kvě 95 čt 18.čen 95 so 18.čec 95 po 17.srp 95 st 16.zář 95

Francouzský republikánský kalendář
III. (3.) rok

complémentaires
1. čt 17.zář 95
2. pá 18.zář 95
3. so 19.zář 95
4. ne 20.zář 95
5. po 21.zář 95
6. út 22.zář 95
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. st 23.zář 95 pá 23.říj  95 ne 22.lis  95 út 22.pro 95 čt 21.led  96 so 20.úno 96 po 21.bře  96 st 20.dub 96 pá 20.kvě 96 ne 19.čen 96 út 19.čec 96 čt 18.srp 96
2. čt 24.zář 95 so 24.říj  95 po 23.lis  95 st 23.pro 95 pá 22.led  96 ne 21.úno 96 út 22.bře  96 čt 21.dub 96 so 21.kvě 96 po 20.čen 96 st 20.čec 96 pá 19.srp 96
3. pá 25.zář 95 ne 25.říj  95 út 24.lis  95 čt 24.pro 95 so 23.led  96 po 22.úno 96 st 23.bře  96 pá 22.dub 96 ne 22.kvě 96 út 21.čen 96 čt 21.čec 96 so 20.srp 96
4. so 26.zář 95 po 26.říj  95 st 25.lis  95 pá 25.pro 95 ne 24.led  96 út 23.úno 96 čt 24.bře  96 so 23.dub 96 po 23.kvě 96 st 22.čen 96 pá 22.čec 96 ne 21.srp 96
5. ne 27.zář 95 út 27.říj  95 čt 26.lis  95 so 26.pro 95 po 25.led  96 st 24.úno 96 pá 25.bře  96 ne 24.dub 96 út 24.kvě 96 čt 23.čen 96 so 23.čec 96 po 22.srp 96
6. po 28.zář 95 st 28.říj  95 pá 27.lis  95 ne 27.pro 95 út 26.led  96 čt 25.úno 96 so 26.bře  96 po 25.dub 96 st 25.kvě 96 pá 24.čen 96 ne 24.čec 96 út 23.srp 96
7. út 29.zář 95 čt 29.říj  95 so 28.lis  95 po 28.pro 95 st 27.led  96 pá 26.úno 96 ne 27.bře  96 út 26.dub 96 čt 26.kvě 96 so 25.čen 96 po 25.čec 96 st 24.srp 96
8. st 30.zář 95 pá 30.říj  95 ne 29.lis  95 út 29.pro 95 čt 28.led  96 so 27.úno 96 po 28.bře  96 st 27.dub 96 pá 27.kvě 96 ne 26.čen 96 út 26.čec 96 čt 25.srp 96
9. čt   1.říj  95 so 31.říj  95 po 30.lis  95 st 30.pro 95 pá 29.led  96 ne 28.úno 96 út 29.bře  96 čt 28.dub 96 so 28.kvě 96 po 27.čen 96 st 27.čec 96 pá 26.srp 96

10. pá   2.říj  95 ne   1.lis  95 út   1.pro 95 čt 31.pro 95 so 30.led  96 po 29.úno 96 st 30.bře  96 pá 29.dub 96 ne 29.kvě 96 út 28.čen 96 čt 28.čec 96 so 27.srp 96
11. so   3.říj  95 po   2.lis  95 st   2.pro 95 pá   1.led  96 ne 31.led  96 út   1.bře  96 čt 31.bře  96 so 30.dub 96 po 30.kvě 96 st 29.čen 96 pá 29.čec 96 ne 28.srp 96
12. ne   4.říj  95 út   3.lis  95 čt   3.pro 95 so   2.led  96 po   1.úno 96 st   2.bře  96 pá   1.dub 96 ne   1.kvě 96 út 31.kvě 96 čt 30.čen 96 so 30.čec 96 po 29.srp 96
13. po   5.říj  95 st   4.lis  95 pá   4.pro 95 ne   3.led  96 út   2.úno 96 čt   3.bře  96 so   2.dub 96 po   2.kvě 96 st   1.čen 96 pá   1.čec 96 ne 31.čec 96 út 30.srp 96
14. út   6.říj  95 čt   5.lis  95 so   5.pro 95 po   4.led  96 st   3.úno 96 pá   4.bře  96 ne   3.dub 96 út   3.kvě 96 čt   2.čen 96 so   2.čec 96 po   1.srp 96 st 31.srp 96
15. st   7.říj  95 pá   6.lis  95 ne   6.pro 95 út   5.led  96 čt   4.úno 96 so   5.bře  96 po   4.dub 96 st   4.kvě 96 pá   3.čen 96 ne   3.čec 96 út   2.srp 96 čt   1.zář 96
16. čt   8.říj  95 so   7.lis  95 po   7.pro 95 st   6.led  96 pá   5.úno 96 ne   6.bře  96 út   5.dub 96 čt   5.kvě 96 so   4.čen 96 po   4.čec 96 st   3.srp 96 pá   2.zář 96
17. pá   9.říj  95 ne   8.lis  95 út   8.pro 95 čt   7.led  96 so   6.úno 96 po   7.bře  96 st   6.dub 96 pá   6.kvě 96 ne   5.čen 96 út   5.čec 96 čt   4.srp 96 so   3.zář 96
18. so 10.říj  95 po   9.lis  95 st   9.pro 95 pá   8.led  96 ne   7.úno 96 út   8.bře  96 čt   7.dub 96 so   7.kvě 96 po   6.čen 96 st   6.čec 96 pá   5.srp 96 ne   4.zář 96
19. ne 11.říj  95 út 10.lis  95 čt 10.pro 95 so   9.led  96 po   8.úno 96 st   9.bře  96 pá   8.dub 96 ne   8.kvě 96 út   7.čen 96 čt   7.čec 96 so   6.srp 96 po   5.zář 96
20. po 12.říj  95 st 11.lis  95 pá 11.pro 95 ne 10.led  96 út   9.úno 96 čt 10.bře  96 so   9.dub 96 po   9.kvě 96 st   8.čen 96 pá   8.čec 96 ne   7.srp 96 út   6.zář 96
21. út 13.říj  95 čt 12.lis  95 so 12.pro 95 po 11.led  96 st 10.úno 96 pá 11.bře  96 ne 10.dub 96 út 10.kvě 96 čt   9.čen 96 so   9.čec 96 po   8.srp 96 st   7.zář 96
22. st 14.říj  95 pá 13.lis  95 ne 13.pro 95 út 12.led  96 čt 11.úno 96 so 12.bře  96 po 11.dub 96 st 11.kvě 96 pá 10.čen 96 ne 10.čec 96 út   9.srp 96 čt   8.zář 96
23. čt 15.říj  95 so 14.lis  95 po 14.pro 95 st 13.led  96 pá 12.úno 96 ne 13.bře  96 út 12.dub 96 čt 12.kvě 96 so 11.čen 96 po 11.čec 96 st 10.srp 96 pá   9.zář 96
24. pá 16.říj  95 ne 15.lis  95 út 15.pro 95 čt 14.led  96 so 13.úno 96 po 14.bře  96 st 13.dub 96 pá 13.kvě 96 ne 12.čen 96 út 12.čec 96 čt 11.srp 96 so 10.zář 96
25. so 17.říj  95 po 16.lis  95 st 16.pro 95 pá 15.led  96 ne 14.úno 96 út 15.bře  96 čt 14.dub 96 so 14.kvě 96 po 13.čen 96 st 13.čec 96 pá 12.srp 96 ne 11.zář 96
26. ne 18.říj  95 út 17.lis  95 čt 17.pro 95 so 16.led  96 po 15.úno 96 st 16.bře  96 pá 15.dub 96 ne 15.kvě 96 út 14.čen 96 čt 14.čec 96 so 13.srp 96 po 12.zář 96
27. po 19.říj  95 st 18.lis  95 pá 18.pro 95 ne 17.led  96 út 16.úno 96 čt 17.bře  96 so 16.dub 96 po 16.kvě 96 st 15.čen 96 pá 15.čec 96 ne 14.srp 96 út 13.zář 96
28. út 20.říj  95 čt 19.lis  95 so 19.pro 95 po 18.led  96 st 17.úno 96 pá 18.bře  96 ne 17.dub 96 út 17.kvě 96 čt 16.čen 96 so 16.čec 96 po 15.srp 96 st 14.zář 96
29. st 21.říj  95 pá 20.lis  95 ne 20.pro 95 út 19.led  96 čt 18.úno 96 so 19.bře  96 po 18.dub 96 st 18.kvě 96 pá 17.čen 96 ne 17.čec 96 út 16.srp 96 čt 15.zář 96
30. čt 22.říj  95 so 21.lis  95 po 21.pro 95 st 20.led  96 pá 19.úno 96 ne 20.bře  96 út 19.dub 96 čt 19.kvě 96 so 18.čen 96 po 18.čec 96 st 17.srp 96 pá 16.zář 96

Francouzský republikánský kalendář
IV. (4.) rok

complémentaires
1. so 17.zář 96
2. ne 18.zář 96
3. po 19.zář 96
4. út 20.zář 96
5. st 21.zář 96
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. čt 22.zář 96 so 22.říj  96 po 21.lis  96 st 21.pro 96 pá 20.led  97 ne 19.úno 97 út 21.bře  97 čt 20.dub 97 so 20.kvě 97 po 19.čen 97 st 19.čec 97 pá 18.srp 97
2. pá 23.zář 96 ne 23.říj  96 út 22.lis  96 čt 22.pro 96 so 21.led  97 po 20.úno 97 st 22.bře  97 pá 21.dub 97 ne 21.kvě 97 út 20.čen 97 čt 20.čec 97 so 19.srp 97
3. so 24.zář 96 po 24.říj  96 st 23.lis  96 pá 23.pro 96 ne 22.led  97 út 21.úno 97 čt 23.bře  97 so 22.dub 97 po 22.kvě 97 st 21.čen 97 pá 21.čec 97 ne 20.srp 97
4. ne 25.zář 96 út 25.říj  96 čt 24.lis  96 so 24.pro 96 po 23.led  97 st 22.úno 97 pá 24.bře  97 ne 23.dub 97 út 23.kvě 97 čt 22.čen 97 so 22.čec 97 po 21.srp 97
5. po 26.zář 96 st 26.říj  96 pá 25.lis  96 ne 25.pro 96 út 24.led  97 čt 23.úno 97 so 25.bře  97 po 24.dub 97 st 24.kvě 97 pá 23.čen 97 ne 23.čec 97 út 22.srp 97
6. út 27.zář 96 čt 27.říj  96 so 26.lis  96 po 26.pro 96 st 25.led  97 pá 24.úno 97 ne 26.bře  97 út 25.dub 97 čt 25.kvě 97 so 24.čen 97 po 24.čec 97 st 23.srp 97
7. st 28.zář 96 pá 28.říj  96 ne 27.lis  96 út 27.pro 96 čt 26.led  97 so 25.úno 97 po 27.bře  97 st 26.dub 97 pá 26.kvě 97 ne 25.čen 97 út 25.čec 97 čt 24.srp 97
8. čt 29.zář 96 so 29.říj  96 po 28.lis  96 st 28.pro 96 pá 27.led  97 ne 26.úno 97 út 28.bře  97 čt 27.dub 97 so 27.kvě 97 po 26.čen 97 st 26.čec 97 pá 25.srp 97
9. pá 30.zář 96 ne 30.říj  96 út 29.lis  96 čt 29.pro 96 so 28.led  97 po 27.úno 97 st 29.bře  97 pá 28.dub 97 ne 28.kvě 97 út 27.čen 97 čt 27.čec 97 so 26.srp 97

10. so   1.říj  96 po 31.říj  96 st 30.lis  96 pá 30.pro 96 ne 29.led  97 út 28.úno 97 čt 30.bře  97 so 29.dub 97 po 29.kvě 97 st 28.čen 97 pá 28.čec 97 ne 27.srp 97
11. ne   2.říj  96 út   1.lis  96 čt   1.pro 96 so 31.pro 96 po 30.led  97 st   1.bře  97 pá 31.bře  97 ne 30.dub 97 út 30.kvě 97 čt 29.čen 97 so 29.čec 97 po 28.srp 97
12. po   3.říj  96 st   2.lis  96 pá   2.pro 96 ne   1.led  97 út 31.led  97 čt   2.bře  97 so   1.dub 97 po   1.kvě 97 st 31.kvě 97 pá 30.čen 97 ne 30.čec 97 út 29.srp 97
13. út   4.říj  96 čt   3.lis  96 so   3.pro 96 po   2.led  97 st   1.úno 97 pá   3.bře  97 ne   2.dub 97 út   2.kvě 97 čt   1.čen 97 so   1.čec 97 po 31.čec 97 st 30.srp 97
14. st   5.říj  96 pá   4.lis  96 ne   4.pro 96 út   3.led  97 čt   2.úno 97 so   4.bře  97 po   3.dub 97 st   3.kvě 97 pá   2.čen 97 ne   2.čec 97 út   1.srp 97 čt 31.srp 97
15. čt   6.říj  96 so   5.lis  96 po   5.pro 96 st   4.led  97 pá   3.úno 97 ne   5.bře  97 út   4.dub 97 čt   4.kvě 97 so   3.čen 97 po   3.čec 97 st   2.srp 97 pá   1.zář 97
16. pá   7.říj  96 ne   6.lis  96 út   6.pro 96 čt   5.led  97 so   4.úno 97 po   6.bře  97 st   5.dub 97 pá   5.kvě 97 ne   4.čen 97 út   4.čec 97 čt   3.srp 97 so   2.zář 97
17. so   8.říj  96 po   7.lis  96 st   7.pro 96 pá   6.led  97 ne   5.úno 97 út   7.bře  97 čt   6.dub 97 so   6.kvě 97 po   5.čen 97 st   5.čec 97 pá   4.srp 97 ne   3.zář 97
18. ne   9.říj  96 út   8.lis  96 čt   8.pro 96 so   7.led  97 po   6.úno 97 st   8.bře  97 pá   7.dub 97 ne   7.kvě 97 út   6.čen 97 čt   6.čec 97 so   5.srp 97 po   4.zář 97
19. po 10.říj  96 st   9.lis  96 pá   9.pro 96 ne   8.led  97 út   7.úno 97 čt   9.bře  97 so   8.dub 97 po   8.kvě 97 st   7.čen 97 pá   7.čec 97 ne   6.srp 97 út   5.zář 97
20. út 11.říj  96 čt 10.lis  96 so 10.pro 96 po   9.led  97 st   8.úno 97 pá 10.bře  97 ne   9.dub 97 út   9.kvě 97 čt   8.čen 97 so   8.čec 97 po   7.srp 97 st   6.zář 97
21. st 12.říj  96 pá 11.lis  96 ne 11.pro 96 út 10.led  97 čt   9.úno 97 so 11.bře  97 po 10.dub 97 st 10.kvě 97 pá   9.čen 97 ne   9.čec 97 út   8.srp 97 čt   7.zář 97
22. čt 13.říj  96 so 12.lis  96 po 12.pro 96 st 11.led  97 pá 10.úno 97 ne 12.bře  97 út 11.dub 97 čt 11.kvě 97 so 10.čen 97 po 10.čec 97 st   9.srp 97 pá   8.zář 97
23. pá 14.říj  96 ne 13.lis  96 út 13.pro 96 čt 12.led  97 so 11.úno 97 po 13.bře  97 st 12.dub 97 pá 12.kvě 97 ne 11.čen 97 út 11.čec 97 čt 10.srp 97 so   9.zář 97
24. so 15.říj  96 po 14.lis  96 st 14.pro 96 pá 13.led  97 ne 12.úno 97 út 14.bře  97 čt 13.dub 97 so 13.kvě 97 po 12.čen 97 st 12.čec 97 pá 11.srp 97 ne 10.zář 97
25. ne 16.říj  96 út 15.lis  96 čt 15.pro 96 so 14.led  97 po 13.úno 97 st 15.bře  97 pá 14.dub 97 ne 14.kvě 97 út 13.čen 97 čt 13.čec 97 so 12.srp 97 po 11.zář 97
26. po 17.říj  96 st 16.lis  96 pá 16.pro 96 ne 15.led  97 út 14.úno 97 čt 16.bře  97 so 15.dub 97 po 15.kvě 97 st 14.čen 97 pá 14.čec 97 ne 13.srp 97 út 12.zář 97
27. út 18.říj  96 čt 17.lis  96 so 17.pro 96 po 16.led  97 st 15.úno 97 pá 17.bře  97 ne 16.dub 97 út 16.kvě 97 čt 15.čen 97 so 15.čec 97 po 14.srp 97 st 13.zář 97
28. st 19.říj  96 pá 18.lis  96 ne 18.pro 96 út 17.led  97 čt 16.úno 97 so 18.bře  97 po 17.dub 97 st 17.kvě 97 pá 16.čen 97 ne 16.čec 97 út 15.srp 97 čt 14.zář 97
29. čt 20.říj  96 so 19.lis  96 po 19.pro 96 st 18.led  97 pá 17.úno 97 ne 19.bře  97 út 18.dub 97 čt 18.kvě 97 so 17.čen 97 po 17.čec 97 st 16.srp 97 pá 15.zář 97
30. pá 21.říj  96 ne 20.lis  96 út 20.pro 96 čt 19.led  97 so 18.úno 97 po 20.bře  97 st 19.dub 97 pá 19.kvě 97 ne 18.čen 97 út 18.čec 97 čt 17.srp 97 so 16.zář 97

Francouzský republikánský kalendář
V. (5.) rok

complémentaires
1. ne 17.zář 97
2. po 18.zář 97
3. út 19.zář 97
4. st 20.zář 97
5. čt 21.zář 97
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. pá 22.zář 97 ne 22.říj  97 út 21.lis  97 čt 21.pro 97 so 20.led  98 po 19.úno 98 st 21.bře  98 pá 20.dub 98 ne 20.kvě 98 út 19.čen 98 čt 19.čec 98 so 18.srp 98
2. so 23.zář 97 po 23.říj  97 st 22.lis  97 pá 22.pro 97 ne 21.led  98 út 20.úno 98 čt 22.bře  98 so 21.dub 98 po 21.kvě 98 st 20.čen 98 pá 20.čec 98 ne 19.srp 98
3. ne 24.zář 97 út 24.říj  97 čt 23.lis  97 so 23.pro 97 po 22.led  98 st 21.úno 98 pá 23.bře  98 ne 22.dub 98 út 22.kvě 98 čt 21.čen 98 so 21.čec 98 po 20.srp 98
4. po 25.zář 97 st 25.říj  97 pá 24.lis  97 ne 24.pro 97 út 23.led  98 čt 22.úno 98 so 24.bře  98 po 23.dub 98 st 23.kvě 98 pá 22.čen 98 ne 22.čec 98 út 21.srp 98
5. út 26.zář 97 čt 26.říj  97 so 25.lis  97 po 25.pro 97 st 24.led  98 pá 23.úno 98 ne 25.bře  98 út 24.dub 98 čt 24.kvě 98 so 23.čen 98 po 23.čec 98 st 22.srp 98
6. st 27.zář 97 pá 27.říj  97 ne 26.lis  97 út 26.pro 97 čt 25.led  98 so 24.úno 98 po 26.bře  98 st 25.dub 98 pá 25.kvě 98 ne 24.čen 98 út 24.čec 98 čt 23.srp 98
7. čt 28.zář 97 so 28.říj  97 po 27.lis  97 st 27.pro 97 pá 26.led  98 ne 25.úno 98 út 27.bře  98 čt 26.dub 98 so 26.kvě 98 po 25.čen 98 st 25.čec 98 pá 24.srp 98
8. pá 29.zář 97 ne 29.říj  97 út 28.lis  97 čt 28.pro 97 so 27.led  98 po 26.úno 98 st 28.bře  98 pá 27.dub 98 ne 27.kvě 98 út 26.čen 98 čt 26.čec 98 so 25.srp 98
9. so 30.zář 97 po 30.říj  97 st 29.lis  97 pá 29.pro 97 ne 28.led  98 út 27.úno 98 čt 29.bře  98 so 28.dub 98 po 28.kvě 98 st 27.čen 98 pá 27.čec 98 ne 26.srp 98

10. ne   1.říj  97 út 31.říj  97 čt 30.lis  97 so 30.pro 97 po 29.led  98 st 28.úno 98 pá 30.bře  98 ne 29.dub 98 út 29.kvě 98 čt 28.čen 98 so 28.čec 98 po 27.srp 98
11. po   2.říj  97 st   1.lis  97 pá   1.pro 97 ne 31.pro 97 út 30.led  98 čt   1.bře  98 so 31.bře  98 po 30.dub 98 st 30.kvě 98 pá 29.čen 98 ne 29.čec 98 út 28.srp 98
12. út   3.říj  97 čt   2.lis  97 so   2.pro 97 po   1.led  98 st 31.led  98 pá   2.bře  98 ne   1.dub 98 út   1.kvě 98 čt 31.kvě 98 so 30.čen 98 po 30.čec 98 st 29.srp 98
13. st   4.říj  97 pá   3.lis  97 ne   3.pro 97 út   2.led  98 čt   1.úno 98 so   3.bře  98 po   2.dub 98 st   2.kvě 98 pá   1.čen 98 ne   1.čec 98 út 31.čec 98 čt 30.srp 98
14. čt   5.říj  97 so   4.lis  97 po   4.pro 97 st   3.led  98 pá   2.úno 98 ne   4.bře  98 út   3.dub 98 čt   3.kvě 98 so   2.čen 98 po   2.čec 98 st   1.srp 98 pá 31.srp 98
15. pá   6.říj  97 ne   5.lis  97 út   5.pro 97 čt   4.led  98 so   3.úno 98 po   5.bře  98 st   4.dub 98 pá   4.kvě 98 ne   3.čen 98 út   3.čec 98 čt   2.srp 98 so   1.zář 98
16. so   7.říj  97 po   6.lis  97 st   6.pro 97 pá   5.led  98 ne   4.úno 98 út   6.bře  98 čt   5.dub 98 so   5.kvě 98 po   4.čen 98 st   4.čec 98 pá   3.srp 98 ne   2.zář 98
17. ne   8.říj  97 út   7.lis  97 čt   7.pro 97 so   6.led  98 po   5.úno 98 st   7.bře  98 pá   6.dub 98 ne   6.kvě 98 út   5.čen 98 čt   5.čec 98 so   4.srp 98 po   3.zář 98
18. po   9.říj  97 st   8.lis  97 pá   8.pro 97 ne   7.led  98 út   6.úno 98 čt   8.bře  98 so   7.dub 98 po   7.kvě 98 st   6.čen 98 pá   6.čec 98 ne   5.srp 98 út   4.zář 98
19. út 10.říj  97 čt   9.lis  97 so   9.pro 97 po   8.led  98 st   7.úno 98 pá   9.bře  98 ne   8.dub 98 út   8.kvě 98 čt   7.čen 98 so   7.čec 98 po   6.srp 98 st   5.zář 98
20. st 11.říj  97 pá 10.lis  97 ne 10.pro 97 út   9.led  98 čt   8.úno 98 so 10.bře  98 po   9.dub 98 st   9.kvě 98 pá   8.čen 98 ne   8.čec 98 út   7.srp 98 čt   6.zář 98
21. čt 12.říj  97 so 11.lis  97 po 11.pro 97 st 10.led  98 pá   9.úno 98 ne 11.bře  98 út 10.dub 98 čt 10.kvě 98 so   9.čen 98 po   9.čec 98 st   8.srp 98 pá   7.zář 98
22. pá 13.říj  97 ne 12.lis  97 út 12.pro 97 čt 11.led  98 so 10.úno 98 po 12.bře  98 st 11.dub 98 pá 11.kvě 98 ne 10.čen 98 út 10.čec 98 čt   9.srp 98 so   8.zář 98
23. so 14.říj  97 po 13.lis  97 st 13.pro 97 pá 12.led  98 ne 11.úno 98 út 13.bře  98 čt 12.dub 98 so 12.kvě 98 po 11.čen 98 st 11.čec 98 pá 10.srp 98 ne   9.zář 98
24. ne 15.říj  97 út 14.lis  97 čt 14.pro 97 so 13.led  98 po 12.úno 98 st 14.bře  98 pá 13.dub 98 ne 13.kvě 98 út 12.čen 98 čt 12.čec 98 so 11.srp 98 po 10.zář 98
25. po 16.říj  97 st 15.lis  97 pá 15.pro 97 ne 14.led  98 út 13.úno 98 čt 15.bře  98 so 14.dub 98 po 14.kvě 98 st 13.čen 98 pá 13.čec 98 ne 12.srp 98 út 11.zář 98
26. út 17.říj  97 čt 16.lis  97 so 16.pro 97 po 15.led  98 st 14.úno 98 pá 16.bře  98 ne 15.dub 98 út 15.kvě 98 čt 14.čen 98 so 14.čec 98 po 13.srp 98 st 12.zář 98
27. st 18.říj  97 pá 17.lis  97 ne 17.pro 97 út 16.led  98 čt 15.úno 98 so 17.bře  98 po 16.dub 98 st 16.kvě 98 pá 15.čen 98 ne 15.čec 98 út 14.srp 98 čt 13.zář 98
28. čt 19.říj  97 so 18.lis  97 po 18.pro 97 st 17.led  98 pá 16.úno 98 ne 18.bře  98 út 17.dub 98 čt 17.kvě 98 so 16.čen 98 po 16.čec 98 st 15.srp 98 pá 14.zář 98
29. pá 20.říj  97 ne 19.lis  97 út 19.pro 97 čt 18.led  98 so 17.úno 98 po 19.bře  98 st 18.dub 98 pá 18.kvě 98 ne 17.čen 98 út 17.čec 98 čt 16.srp 98 so 15.zář 98
30. so 21.říj  97 po 20.lis  97 st 20.pro 97 pá 19.led  98 ne 18.úno 98 út 20.bře  98 čt 19.dub 98 so 19.kvě 98 po 18.čen 98 st 18.čec 98 pá 17.srp 98 ne 16.zář 98

Francouzský republikánský kalendář
VI. (6.) rok

complémentaires
1. po 17.zář 98
2. út 18.zář 98
3. st 19.zář 98
4. čt 20.zář 98
5. pá 21.zář 98
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. so 22.zář 98 po 22.říj  98 st 21.lis  98 pá 21.pro 98 ne 20.led  99 út 19.úno 99 čt 21.bře  99 so 20.dub 99 po 20.kvě 99 st 19.čen 99 pá 19.čec 99 ne 18.srp 99
2. ne 23.zář 98 út 23.říj  98 čt 22.lis  98 so 22.pro 98 po 21.led  99 st 20.úno 99 pá 22.bře  99 ne 21.dub 99 út 21.kvě 99 čt 20.čen 99 so 20.čec 99 po 19.srp 99
3. po 24.zář 98 st 24.říj  98 pá 23.lis  98 ne 23.pro 98 út 22.led  99 čt 21.úno 99 so 23.bře  99 po 22.dub 99 st 22.kvě 99 pá 21.čen 99 ne 21.čec 99 út 20.srp 99
4. út 25.zář 98 čt 25.říj  98 so 24.lis  98 po 24.pro 98 st 23.led  99 pá 22.úno 99 ne 24.bře  99 út 23.dub 99 čt 23.kvě 99 so 22.čen 99 po 22.čec 99 st 21.srp 99
5. st 26.zář 98 pá 26.říj  98 ne 25.lis  98 út 25.pro 98 čt 24.led  99 so 23.úno 99 po 25.bře  99 st 24.dub 99 pá 24.kvě 99 ne 23.čen 99 út 23.čec 99 čt 22.srp 99
6. čt 27.zář 98 so 27.říj  98 po 26.lis  98 st 26.pro 98 pá 25.led  99 ne 24.úno 99 út 26.bře  99 čt 25.dub 99 so 25.kvě 99 po 24.čen 99 st 24.čec 99 pá 23.srp 99
7. pá 28.zář 98 ne 28.říj  98 út 27.lis  98 čt 27.pro 98 so 26.led  99 po 25.úno 99 st 27.bře  99 pá 26.dub 99 ne 26.kvě 99 út 25.čen 99 čt 25.čec 99 so 24.srp 99
8. so 29.zář 98 po 29.říj  98 st 28.lis  98 pá 28.pro 98 ne 27.led  99 út 26.úno 99 čt 28.bře  99 so 27.dub 99 po 27.kvě 99 st 26.čen 99 pá 26.čec 99 ne 25.srp 99
9. ne 30.zář 98 út 30.říj  98 čt 29.lis  98 so 29.pro 98 po 28.led  99 st 27.úno 99 pá 29.bře  99 ne 28.dub 99 út 28.kvě 99 čt 27.čen 99 so 27.čec 99 po 26.srp 99

10. po   1.říj  98 st 31.říj  98 pá 30.lis  98 ne 30.pro 98 út 29.led  99 čt 28.úno 99 so 30.bře  99 po 29.dub 99 st 29.kvě 99 pá 28.čen 99 ne 28.čec 99 út 27.srp 99
11. út   2.říj  98 čt   1.lis  98 so   1.pro 98 po 31.pro 98 st 30.led  99 pá   1.bře  99 ne 31.bře  99 út 30.dub 99 čt 30.kvě 99 so 29.čen 99 po 29.čec 99 st 28.srp 99
12. st   3.říj  98 pá   2.lis  98 ne   2.pro 98 út   1.led  99 čt 31.led  99 so   2.bře  99 po   1.dub 99 st   1.kvě 99 pá 31.kvě 99 ne 30.čen 99 út 30.čec 99 čt 29.srp 99
13. čt   4.říj  98 so   3.lis  98 po   3.pro 98 st   2.led  99 pá   1.úno 99 ne   3.bře  99 út   2.dub 99 čt   2.kvě 99 so   1.čen 99 po   1.čec 99 st 31.čec 99 pá 30.srp 99
14. pá   5.říj  98 ne   4.lis  98 út   4.pro 98 čt   3.led  99 so   2.úno 99 po   4.bře  99 st   3.dub 99 pá   3.kvě 99 ne   2.čen 99 út   2.čec 99 čt   1.srp 99 so 31.srp 99
15. so   6.říj  98 po   5.lis  98 st   5.pro 98 pá   4.led  99 ne   3.úno 99 út   5.bře  99 čt   4.dub 99 so   4.kvě 99 po   3.čen 99 st   3.čec 99 pá   2.srp 99 ne   1.zář 99
16. ne   7.říj  98 út   6.lis  98 čt   6.pro 98 so   5.led  99 po   4.úno 99 st   6.bře  99 pá   5.dub 99 ne   5.kvě 99 út   4.čen 99 čt   4.čec 99 so   3.srp 99 po   2.zář 99
17. po   8.říj  98 st   7.lis  98 pá   7.pro 98 ne   6.led  99 út   5.úno 99 čt   7.bře  99 so   6.dub 99 po   6.kvě 99 st   5.čen 99 pá   5.čec 99 ne   4.srp 99 út   3.zář 99
18. út   9.říj  98 čt   8.lis  98 so   8.pro 98 po   7.led  99 st   6.úno 99 pá   8.bře  99 ne   7.dub 99 út   7.kvě 99 čt   6.čen 99 so   6.čec 99 po   5.srp 99 st   4.zář 99
19. st 10.říj  98 pá   9.lis  98 ne   9.pro 98 út   8.led  99 čt   7.úno 99 so   9.bře  99 po   8.dub 99 st   8.kvě 99 pá   7.čen 99 ne   7.čec 99 út   6.srp 99 čt   5.zář 99
20. čt 11.říj  98 so 10.lis  98 po 10.pro 98 st   9.led  99 pá   8.úno 99 ne 10.bře  99 út   9.dub 99 čt   9.kvě 99 so   8.čen 99 po   8.čec 99 st   7.srp 99 pá   6.zář 99
21. pá 12.říj  98 ne 11.lis  98 út 11.pro 98 čt 10.led  99 so   9.úno 99 po 11.bře  99 st 10.dub 99 pá 10.kvě 99 ne   9.čen 99 út   9.čec 99 čt   8.srp 99 so   7.zář 99
22. so 13.říj  98 po 12.lis  98 st 12.pro 98 pá 11.led  99 ne 10.úno 99 út 12.bře  99 čt 11.dub 99 so 11.kvě 99 po 10.čen 99 st 10.čec 99 pá   9.srp 99 ne   8.zář 99
23. ne 14.říj  98 út 13.lis  98 čt 13.pro 98 so 12.led  99 po 11.úno 99 st 13.bře  99 pá 12.dub 99 ne 12.kvě 99 út 11.čen 99 čt 11.čec 99 so 10.srp 99 po   9.zář 99
24. po 15.říj  98 st 14.lis  98 pá 14.pro 98 ne 13.led  99 út 12.úno 99 čt 14.bře  99 so 13.dub 99 po 13.kvě 99 st 12.čen 99 pá 12.čec 99 ne 11.srp 99 út 10.zář 99
25. út 16.říj  98 čt 15.lis  98 so 15.pro 98 po 14.led  99 st 13.úno 99 pá 15.bře  99 ne 14.dub 99 út 14.kvě 99 čt 13.čen 99 so 13.čec 99 po 12.srp 99 st 11.zář 99
26. st 17.říj  98 pá 16.lis  98 ne 16.pro 98 út 15.led  99 čt 14.úno 99 so 16.bře  99 po 15.dub 99 st 15.kvě 99 pá 14.čen 99 ne 14.čec 99 út 13.srp 99 čt 12.zář 99
27. čt 18.říj  98 so 17.lis  98 po 17.pro 98 st 16.led  99 pá 15.úno 99 ne 17.bře  99 út 16.dub 99 čt 16.kvě 99 so 15.čen 99 po 15.čec 99 st 14.srp 99 pá 13.zář 99
28. pá 19.říj  98 ne 18.lis  98 út 18.pro 98 čt 17.led  99 so 16.úno 99 po 18.bře  99 st 17.dub 99 pá 17.kvě 99 ne 16.čen 99 út 16.čec 99 čt 15.srp 99 so 14.zář 99
29. so 20.říj  98 po 19.lis  98 st 19.pro 98 pá 18.led  99 ne 17.úno 99 út 19.bře  99 čt 18.dub 99 so 18.kvě 99 po 17.čen 99 st 17.čec 99 pá 16.srp 99 ne 15.zář 99
30. ne 21.říj  98 út 20.lis  98 čt 20.pro 98 so 19.led  99 po 18.úno 99 st 20.bře  99 pá 19.dub 99 ne 19.kvě 99 út 18.čen 99 čt 18.čec 99 so 17.srp 99 po 16.zář 99

Francouzský republikánský kalendář
VII. (7.) rok

complémentaires
1. út 17.zář 99
2. st 18.zář 99
3. čt 19.zář 99
4. pá 20.zář 99
5. so 21.zář 99
6. ne 22.zář 99
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. po 23.zář 99 st 23.říj  99 pá 22.lis  99 ne 22.pro 99 út 21.led  00 čt 20.úno 00 so 22.bře  00 po 21.dub 00 st 21.kvě 00 pá 20.čen 00 ne 20.čec 00 út 19.srp 00
2. út 24.zář 99 čt 24.říj  99 so 23.lis  99 po 23.pro 99 st 22.led  00 pá 21.úno 00 ne 23.bře  00 út 22.dub 00 čt 22.kvě 00 so 21.čen 00 po 21.čec 00 st 20.srp 00
3. st 25.zář 99 pá 25.říj  99 ne 24.lis  99 út 24.pro 99 čt 23.led  00 so 22.úno 00 po 24.bře  00 st 23.dub 00 pá 23.kvě 00 ne 22.čen 00 út 22.čec 00 čt 21.srp 00
4. čt 26.zář 99 so 26.říj  99 po 25.lis  99 st 25.pro 99 pá 24.led  00 ne 23.úno 00 út 25.bře  00 čt 24.dub 00 so 24.kvě 00 po 23.čen 00 st 23.čec 00 pá 22.srp 00
5. pá 27.zář 99 ne 27.říj  99 út 26.lis  99 čt 26.pro 99 so 25.led  00 po 24.úno 00 st 26.bře  00 pá 25.dub 00 ne 25.kvě 00 út 24.čen 00 čt 24.čec 00 so 23.srp 00
6. so 28.zář 99 po 28.říj  99 st 27.lis  99 pá 27.pro 99 ne 26.led  00 út 25.úno 00 čt 27.bře  00 so 26.dub 00 po 26.kvě 00 st 25.čen 00 pá 25.čec 00 ne 24.srp 00
7. ne 29.zář 99 út 29.říj  99 čt 28.lis  99 so 28.pro 99 po 27.led  00 st 26.úno 00 pá 28.bře  00 ne 27.dub 00 út 27.kvě 00 čt 26.čen 00 so 26.čec 00 po 25.srp 00
8. po 30.zář 99 st 30.říj  99 pá 29.lis  99 ne 29.pro 99 út 28.led  00 čt 27.úno 00 so 29.bře  00 po 28.dub 00 st 28.kvě 00 pá 27.čen 00 ne 27.čec 00 út 26.srp 00
9. út   1.říj  99 čt 31.říj  99 so 30.lis  99 po 30.pro 99 st 29.led  00 pá 28.úno 00 ne 30.bře  00 út 29.dub 00 čt 29.kvě 00 so 28.čen 00 po 28.čec 00 st 27.srp 00

10. st   2.říj  99 pá   1.lis  99 ne   1.pro 99 út 31.pro 99 čt 30.led  00 so   1.bře  00 po 31.bře  00 st 30.dub 00 pá 30.kvě 00 ne 29.čen 00 út 29.čec 00 čt 28.srp 00
11. čt   3.říj  99 so   2.lis  99 po   2.pro 99 st   1.led  00 pá 31.led  00 ne   2.bře  00 út   1.dub 00 čt   1.kvě 00 so 31.kvě 00 po 30.čen 00 st 30.čec 00 pá 29.srp 00
12. pá   4.říj  99 ne   3.lis  99 út   3.pro 99 čt   2.led  00 so   1.úno 00 po   3.bře  00 st   2.dub 00 pá   2.kvě 00 ne   1.čen 00 út   1.čec 00 čt 31.čec 00 so 30.srp 00
13. so   5.říj  99 po   4.lis  99 st   4.pro 99 pá   3.led  00 ne   2.úno 00 út   4.bře  00 čt   3.dub 00 so   3.kvě 00 po   2.čen 00 st   2.čec 00 pá   1.srp 00 ne 31.srp 00
14. ne   6.říj  99 út   5.lis  99 čt   5.pro 99 so   4.led  00 po   3.úno 00 st   5.bře  00 pá   4.dub 00 ne   4.kvě 00 út   3.čen 00 čt   3.čec 00 so   2.srp 00 po   1.zář 00
15. po   7.říj  99 st   6.lis  99 pá   6.pro 99 ne   5.led  00 út   4.úno 00 čt   6.bře  00 so   5.dub 00 po   5.kvě 00 st   4.čen 00 pá   4.čec 00 ne   3.srp 00 út   2.zář 00
16. út   8.říj  99 čt   7.lis  99 so   7.pro 99 po   6.led  00 st   5.úno 00 pá   7.bře  00 ne   6.dub 00 út   6.kvě 00 čt   5.čen 00 so   5.čec 00 po   4.srp 00 st   3.zář 00
17. st   9.říj  99 pá   8.lis  99 ne   8.pro 99 út   7.led  00 čt   6.úno 00 so   8.bře  00 po   7.dub 00 st   7.kvě 00 pá   6.čen 00 ne   6.čec 00 út   5.srp 00 čt   4.zář 00
18. čt 10.říj  99 so   9.lis  99 po   9.pro 99 st   8.led  00 pá   7.úno 00 ne   9.bře  00 út   8.dub 00 čt   8.kvě 00 so   7.čen 00 po   7.čec 00 st   6.srp 00 pá   5.zář 00
19. pá 11.říj  99 ne 10.lis  99 út 10.pro 99 čt   9.led  00 so   8.úno 00 po 10.bře  00 st   9.dub 00 pá   9.kvě 00 ne   8.čen 00 út   8.čec 00 čt   7.srp 00 so   6.zář 00
20. so 12.říj  99 po 11.lis  99 st 11.pro 99 pá 10.led  00 ne   9.úno 00 út 11.bře  00 čt 10.dub 00 so 10.kvě 00 po   9.čen 00 st   9.čec 00 pá   8.srp 00 ne   7.zář 00
21. ne 13.říj  99 út 12.lis  99 čt 12.pro 99 so 11.led  00 po 10.úno 00 st 12.bře  00 pá 11.dub 00 ne 11.kvě 00 út 10.čen 00 čt 10.čec 00 so   9.srp 00 po   8.zář 00
22. po 14.říj  99 st 13.lis  99 pá 13.pro 99 ne 12.led  00 út 11.úno 00 čt 13.bře  00 so 12.dub 00 po 12.kvě 00 st 11.čen 00 pá 11.čec 00 ne 10.srp 00 út   9.zář 00
23. út 15.říj  99 čt 14.lis  99 so 14.pro 99 po 13.led  00 st 12.úno 00 pá 14.bře  00 ne 13.dub 00 út 13.kvě 00 čt 12.čen 00 so 12.čec 00 po 11.srp 00 st 10.zář 00
24. st 16.říj  99 pá 15.lis  99 ne 15.pro 99 út 14.led  00 čt 13.úno 00 so 15.bře  00 po 14.dub 00 st 14.kvě 00 pá 13.čen 00 ne 13.čec 00 út 12.srp 00 čt 11.zář 00
25. čt 17.říj  99 so 16.lis  99 po 16.pro 99 st 15.led  00 pá 14.úno 00 ne 16.bře  00 út 15.dub 00 čt 15.kvě 00 so 14.čen 00 po 14.čec 00 st 13.srp 00 pá 12.zář 00
26. pá 18.říj  99 ne 17.lis  99 út 17.pro 99 čt 16.led  00 so 15.úno 00 po 17.bře  00 st 16.dub 00 pá 16.kvě 00 ne 15.čen 00 út 15.čec 00 čt 14.srp 00 so 13.zář 00
27. so 19.říj  99 po 18.lis  99 st 18.pro 99 pá 17.led  00 ne 16.úno 00 út 18.bře  00 čt 17.dub 00 so 17.kvě 00 po 16.čen 00 st 16.čec 00 pá 15.srp 00 ne 14.zář 00
28. ne 20.říj  99 út 19.lis  99 čt 19.pro 99 so 18.led  00 po 17.úno 00 st 19.bře  00 pá 18.dub 00 ne 18.kvě 00 út 17.čen 00 čt 17.čec 00 so 16.srp 00 po 15.zář 00
29. po 21.říj  99 st 20.lis  99 pá 20.pro 99 ne 19.led  00 út 18.úno 00 čt 20.bře  00 so 19.dub 00 po 19.kvě 00 st 18.čen 00 pá 18.čec 00 ne 17.srp 00 út 16.zář 00
30. út 22.říj  99 čt 21.lis  99 so 21.pro 99 po 20.led  00 st 19.úno 00 pá 21.bře  00 ne 20.dub 00 út 20.kvě 00 čt 19.čen 00 so 19.čec 00 po 18.srp 00 st 17.zář 00

Francouzský republikánský kalendář
VIII. (8.) rok

complémentaires
1. čt 18.zář 00
2. pá 19.zář 00
3. so 20.zář 00
4. ne 21.zář 00
5. po 22.zář 00
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. út 23.zář 00 čt 23.říj  00 so 22.lis  00 po 22.pro 00 st 21.led  01 pá 20.úno 01 ne 22.bře  01 út 21.dub 01 čt 21.kvě 01 so 20.čen 01 po 20.čec 01 st 19.srp 01
2. st 24.zář 00 pá 24.říj  00 ne 23.lis  00 út 23.pro 00 čt 22.led  01 so 21.úno 01 po 23.bře  01 st 22.dub 01 pá 22.kvě 01 ne 21.čen 01 út 21.čec 01 čt 20.srp 01
3. čt 25.zář 00 so 25.říj  00 po 24.lis  00 st 24.pro 00 pá 23.led  01 ne 22.úno 01 út 24.bře  01 čt 23.dub 01 so 23.kvě 01 po 22.čen 01 st 22.čec 01 pá 21.srp 01
4. pá 26.zář 00 ne 26.říj  00 út 25.lis  00 čt 25.pro 00 so 24.led  01 po 23.úno 01 st 25.bře  01 pá 24.dub 01 ne 24.kvě 01 út 23.čen 01 čt 23.čec 01 so 22.srp 01
5. so 27.zář 00 po 27.říj  00 st 26.lis  00 pá 26.pro 00 ne 25.led  01 út 24.úno 01 čt 26.bře  01 so 25.dub 01 po 25.kvě 01 st 24.čen 01 pá 24.čec 01 ne 23.srp 01
6. ne 28.zář 00 út 28.říj  00 čt 27.lis  00 so 27.pro 00 po 26.led  01 st 25.úno 01 pá 27.bře  01 ne 26.dub 01 út 26.kvě 01 čt 25.čen 01 so 25.čec 01 po 24.srp 01
7. po 29.zář 00 st 29.říj  00 pá 28.lis  00 ne 28.pro 00 út 27.led  01 čt 26.úno 01 so 28.bře  01 po 27.dub 01 st 27.kvě 01 pá 26.čen 01 ne 26.čec 01 út 25.srp 01
8. út 30.zář 00 čt 30.říj  00 so 29.lis  00 po 29.pro 00 st 28.led  01 pá 27.úno 01 ne 29.bře  01 út 28.dub 01 čt 28.kvě 01 so 27.čen 01 po 27.čec 01 st 26.srp 01
9. st   1.říj  00 pá 31.říj  00 ne 30.lis  00 út 30.pro 00 čt 29.led  01 so 28.úno 01 po 30.bře  01 st 29.dub 01 pá 29.kvě 01 ne 28.čen 01 út 28.čec 01 čt 27.srp 01

10. čt   2.říj  00 so   1.lis  00 po   1.pro 00 st 31.pro 00 pá 30.led  01 ne   1.bře  01 út 31.bře  01 čt 30.dub 01 so 30.kvě 01 po 29.čen 01 st 29.čec 01 pá 28.srp 01
11. pá   3.říj  00 ne   2.lis  00 út   2.pro 00 čt   1.led  01 so 31.led  01 po   2.bře  01 st   1.dub 01 pá   1.kvě 01 ne 31.kvě 01 út 30.čen 01 čt 30.čec 01 so 29.srp 01
12. so   4.říj  00 po   3.lis  00 st   3.pro 00 pá   2.led  01 ne   1.úno 01 út   3.bře  01 čt   2.dub 01 so   2.kvě 01 po   1.čen 01 st   1.čec 01 pá 31.čec 01 ne 30.srp 01
13. ne   5.říj  00 út   4.lis  00 čt   4.pro 00 so   3.led  01 po   2.úno 01 st   4.bře  01 pá   3.dub 01 ne   3.kvě 01 út   2.čen 01 čt   2.čec 01 so   1.srp 01 po 31.srp 01
14. po   6.říj  00 st   5.lis  00 pá   5.pro 00 ne   4.led  01 út   3.úno 01 čt   5.bře  01 so   4.dub 01 po   4.kvě 01 st   3.čen 01 pá   3.čec 01 ne   2.srp 01 út   1.zář 01
15. út   7.říj  00 čt   6.lis  00 so   6.pro 00 po   5.led  01 st   4.úno 01 pá   6.bře  01 ne   5.dub 01 út   5.kvě 01 čt   4.čen 01 so   4.čec 01 po   3.srp 01 st   2.zář 01
16. st   8.říj  00 pá   7.lis  00 ne   7.pro 00 út   6.led  01 čt   5.úno 01 so   7.bře  01 po   6.dub 01 st   6.kvě 01 pá   5.čen 01 ne   5.čec 01 út   4.srp 01 čt   3.zář 01
17. čt   9.říj  00 so   8.lis  00 po   8.pro 00 st   7.led  01 pá   6.úno 01 ne   8.bře  01 út   7.dub 01 čt   7.kvě 01 so   6.čen 01 po   6.čec 01 st   5.srp 01 pá   4.zář 01
18. pá 10.říj  00 ne   9.lis  00 út   9.pro 00 čt   8.led  01 so   7.úno 01 po   9.bře  01 st   8.dub 01 pá   8.kvě 01 ne   7.čen 01 út   7.čec 01 čt   6.srp 01 so   5.zář 01
19. so 11.říj  00 po 10.lis  00 st 10.pro 00 pá   9.led  01 ne   8.úno 01 út 10.bře  01 čt   9.dub 01 so   9.kvě 01 po   8.čen 01 st   8.čec 01 pá   7.srp 01 ne   6.zář 01
20. ne 12.říj  00 út 11.lis  00 čt 11.pro 00 so 10.led  01 po   9.úno 01 st 11.bře  01 pá 10.dub 01 ne 10.kvě 01 út   9.čen 01 čt   9.čec 01 so   8.srp 01 po   7.zář 01
21. po 13.říj  00 st 12.lis  00 pá 12.pro 00 ne 11.led  01 út 10.úno 01 čt 12.bře  01 so 11.dub 01 po 11.kvě 01 st 10.čen 01 pá 10.čec 01 ne   9.srp 01 út   8.zář 01
22. út 14.říj  00 čt 13.lis  00 so 13.pro 00 po 12.led  01 st 11.úno 01 pá 13.bře  01 ne 12.dub 01 út 12.kvě 01 čt 11.čen 01 so 11.čec 01 po 10.srp 01 st   9.zář 01
23. st 15.říj  00 pá 14.lis  00 ne 14.pro 00 út 13.led  01 čt 12.úno 01 so 14.bře  01 po 13.dub 01 st 13.kvě 01 pá 12.čen 01 ne 12.čec 01 út 11.srp 01 čt 10.zář 01
24. čt 16.říj  00 so 15.lis  00 po 15.pro 00 st 14.led  01 pá 13.úno 01 ne 15.bře  01 út 14.dub 01 čt 14.kvě 01 so 13.čen 01 po 13.čec 01 st 12.srp 01 pá 11.zář 01
25. pá 17.říj  00 ne 16.lis  00 út 16.pro 00 čt 15.led  01 so 14.úno 01 po 16.bře  01 st 15.dub 01 pá 15.kvě 01 ne 14.čen 01 út 14.čec 01 čt 13.srp 01 so 12.zář 01
26. so 18.říj  00 po 17.lis  00 st 17.pro 00 pá 16.led  01 ne 15.úno 01 út 17.bře  01 čt 16.dub 01 so 16.kvě 01 po 15.čen 01 st 15.čec 01 pá 14.srp 01 ne 13.zář 01
27. ne 19.říj  00 út 18.lis  00 čt 18.pro 00 so 17.led  01 po 16.úno 01 st 18.bře  01 pá 17.dub 01 ne 17.kvě 01 út 16.čen 01 čt 16.čec 01 so 15.srp 01 po 14.zář 01
28. po 20.říj  00 st 19.lis  00 pá 19.pro 00 ne 18.led  01 út 17.úno 01 čt 19.bře  01 so 18.dub 01 po 18.kvě 01 st 17.čen 01 pá 17.čec 01 ne 16.srp 01 út 15.zář 01
29. út 21.říj  00 čt 20.lis  00 so 20.pro 00 po 19.led  01 st 18.úno 01 pá 20.bře  01 ne 19.dub 01 út 19.kvě 01 čt 18.čen 01 so 18.čec 01 po 17.srp 01 st 16.zář 01
30. st 22.říj  00 pá 21.lis  00 ne 21.pro 00 út 20.led  01 čt 19.úno 01 so 21.bře  01 po 20.dub 01 st 20.kvě 01 pá 19.čen 01 ne 19.čec 01 út 18.srp 01 čt 17.zář 01

Francouzský republikánský kalendář
IX. (9.) rok

complémentaires
1. pá 18.zář 01
2. so 19.zář 01
3. ne 20.zář 01
4. po 21.zář 01
5. út 22.zář 01

https://kalendar.beda.cz



den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. st 23.zář 01 pá 23.říj  01 ne 22.lis  01 út 22.pro 01 čt 21.led  02 so 20.úno 02 po 22.bře  02 st 21.dub 02 pá 21.kvě 02 ne 20.čen 02 út 20.čec 02 čt 19.srp 02
2. čt 24.zář 01 so 24.říj  01 po 23.lis  01 st 23.pro 01 pá 22.led  02 ne 21.úno 02 út 23.bře  02 čt 22.dub 02 so 22.kvě 02 po 21.čen 02 st 21.čec 02 pá 20.srp 02
3. pá 25.zář 01 ne 25.říj  01 út 24.lis  01 čt 24.pro 01 so 23.led  02 po 22.úno 02 st 24.bře  02 pá 23.dub 02 ne 23.kvě 02 út 22.čen 02 čt 22.čec 02 so 21.srp 02
4. so 26.zář 01 po 26.říj  01 st 25.lis  01 pá 25.pro 01 ne 24.led  02 út 23.úno 02 čt 25.bře  02 so 24.dub 02 po 24.kvě 02 st 23.čen 02 pá 23.čec 02 ne 22.srp 02
5. ne 27.zář 01 út 27.říj  01 čt 26.lis  01 so 26.pro 01 po 25.led  02 st 24.úno 02 pá 26.bře  02 ne 25.dub 02 út 25.kvě 02 čt 24.čen 02 so 24.čec 02 po 23.srp 02
6. po 28.zář 01 st 28.říj  01 pá 27.lis  01 ne 27.pro 01 út 26.led  02 čt 25.úno 02 so 27.bře  02 po 26.dub 02 st 26.kvě 02 pá 25.čen 02 ne 25.čec 02 út 24.srp 02
7. út 29.zář 01 čt 29.říj  01 so 28.lis  01 po 28.pro 01 st 27.led  02 pá 26.úno 02 ne 28.bře  02 út 27.dub 02 čt 27.kvě 02 so 26.čen 02 po 26.čec 02 st 25.srp 02
8. st 30.zář 01 pá 30.říj  01 ne 29.lis  01 út 29.pro 01 čt 28.led  02 so 27.úno 02 po 29.bře  02 st 28.dub 02 pá 28.kvě 02 ne 27.čen 02 út 27.čec 02 čt 26.srp 02
9. čt   1.říj  01 so 31.říj  01 po 30.lis  01 st 30.pro 01 pá 29.led  02 ne 28.úno 02 út 30.bře  02 čt 29.dub 02 so 29.kvě 02 po 28.čen 02 st 28.čec 02 pá 27.srp 02

10. pá   2.říj  01 ne   1.lis  01 út   1.pro 01 čt 31.pro 01 so 30.led  02 po   1.bře  02 st 31.bře  02 pá 30.dub 02 ne 30.kvě 02 út 29.čen 02 čt 29.čec 02 so 28.srp 02
11. so   3.říj  01 po   2.lis  01 st   2.pro 01 pá   1.led  02 ne 31.led  02 út   2.bře  02 čt   1.dub 02 so   1.kvě 02 po 31.kvě 02 st 30.čen 02 pá 30.čec 02 ne 29.srp 02
12. ne   4.říj  01 út   3.lis  01 čt   3.pro 01 so   2.led  02 po   1.úno 02 st   3.bře  02 pá   2.dub 02 ne   2.kvě 02 út   1.čen 02 čt   1.čec 02 so 31.čec 02 po 30.srp 02
13. po   5.říj  01 st   4.lis  01 pá   4.pro 01 ne   3.led  02 út   2.úno 02 čt   4.bře  02 so   3.dub 02 po   3.kvě 02 st   2.čen 02 pá   2.čec 02 ne   1.srp 02 út 31.srp 02
14. út   6.říj  01 čt   5.lis  01 so   5.pro 01 po   4.led  02 st   3.úno 02 pá   5.bře  02 ne   4.dub 02 út   4.kvě 02 čt   3.čen 02 so   3.čec 02 po   2.srp 02 st   1.zář 02
15. st   7.říj  01 pá   6.lis  01 ne   6.pro 01 út   5.led  02 čt   4.úno 02 so   6.bře  02 po   5.dub 02 st   5.kvě 02 pá   4.čen 02 ne   4.čec 02 út   3.srp 02 čt   2.zář 02
16. čt   8.říj  01 so   7.lis  01 po   7.pro 01 st   6.led  02 pá   5.úno 02 ne   7.bře  02 út   6.dub 02 čt   6.kvě 02 so   5.čen 02 po   5.čec 02 st   4.srp 02 pá   3.zář 02
17. pá   9.říj  01 ne   8.lis  01 út   8.pro 01 čt   7.led  02 so   6.úno 02 po   8.bře  02 st   7.dub 02 pá   7.kvě 02 ne   6.čen 02 út   6.čec 02 čt   5.srp 02 so   4.zář 02
18. so 10.říj  01 po   9.lis  01 st   9.pro 01 pá   8.led  02 ne   7.úno 02 út   9.bře  02 čt   8.dub 02 so   8.kvě 02 po   7.čen 02 st   7.čec 02 pá   6.srp 02 ne   5.zář 02
19. ne 11.říj  01 út 10.lis  01 čt 10.pro 01 so   9.led  02 po   8.úno 02 st 10.bře  02 pá   9.dub 02 ne   9.kvě 02 út   8.čen 02 čt   8.čec 02 so   7.srp 02 po   6.zář 02
20. po 12.říj  01 st 11.lis  01 pá 11.pro 01 ne 10.led  02 út   9.úno 02 čt 11.bře  02 so 10.dub 02 po 10.kvě 02 st   9.čen 02 pá   9.čec 02 ne   8.srp 02 út   7.zář 02
21. út 13.říj  01 čt 12.lis  01 so 12.pro 01 po 11.led  02 st 10.úno 02 pá 12.bře  02 ne 11.dub 02 út 11.kvě 02 čt 10.čen 02 so 10.čec 02 po   9.srp 02 st   8.zář 02
22. st 14.říj  01 pá 13.lis  01 ne 13.pro 01 út 12.led  02 čt 11.úno 02 so 13.bře  02 po 12.dub 02 st 12.kvě 02 pá 11.čen 02 ne 11.čec 02 út 10.srp 02 čt   9.zář 02
23. čt 15.říj  01 so 14.lis  01 po 14.pro 01 st 13.led  02 pá 12.úno 02 ne 14.bře  02 út 13.dub 02 čt 13.kvě 02 so 12.čen 02 po 12.čec 02 st 11.srp 02 pá 10.zář 02
24. pá 16.říj  01 ne 15.lis  01 út 15.pro 01 čt 14.led  02 so 13.úno 02 po 15.bře  02 st 14.dub 02 pá 14.kvě 02 ne 13.čen 02 út 13.čec 02 čt 12.srp 02 so 11.zář 02
25. so 17.říj  01 po 16.lis  01 st 16.pro 01 pá 15.led  02 ne 14.úno 02 út 16.bře  02 čt 15.dub 02 so 15.kvě 02 po 14.čen 02 st 14.čec 02 pá 13.srp 02 ne 12.zář 02
26. ne 18.říj  01 út 17.lis  01 čt 17.pro 01 so 16.led  02 po 15.úno 02 st 17.bře  02 pá 16.dub 02 ne 16.kvě 02 út 15.čen 02 čt 15.čec 02 so 14.srp 02 po 13.zář 02
27. po 19.říj  01 st 18.lis  01 pá 18.pro 01 ne 17.led  02 út 16.úno 02 čt 18.bře  02 so 17.dub 02 po 17.kvě 02 st 16.čen 02 pá 16.čec 02 ne 15.srp 02 út 14.zář 02
28. út 20.říj  01 čt 19.lis  01 so 19.pro 01 po 18.led  02 st 17.úno 02 pá 19.bře  02 ne 18.dub 02 út 18.kvě 02 čt 17.čen 02 so 17.čec 02 po 16.srp 02 st 15.zář 02
29. st 21.říj  01 pá 20.lis  01 ne 20.pro 01 út 19.led  02 čt 18.úno 02 so 20.bře  02 po 19.dub 02 st 19.kvě 02 pá 18.čen 02 ne 18.čec 02 út 17.srp 02 čt 16.zář 02
30. čt 22.říj  01 so 21.lis  01 po 21.pro 01 st 20.led  02 pá 19.úno 02 ne 21.bře  02 út 20.dub 02 čt 20.kvě 02 so 19.čen 02 po 19.čec 02 st 18.srp 02 pá 17.zář 02

Francouzský republikánský kalendář
X. (10.) rok

complémentaires
1. so 18.zář 02
2. ne 19.zář 02
3. po 20.zář 02
4. út 21.zář 02
5. st 22.zář 02
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. čt 23.zář 02 so 23.říj  02 po 22.lis  02 st 22.pro 02 pá 21.led  03 ne 20.úno 03 út 22.bře  03 čt 21.dub 03 so 21.kvě 03 po 20.čen 03 st 20.čec 03 pá 19.srp 03
2. pá 24.zář 02 ne 24.říj  02 út 23.lis  02 čt 23.pro 02 so 22.led  03 po 21.úno 03 st 23.bře  03 pá 22.dub 03 ne 22.kvě 03 út 21.čen 03 čt 21.čec 03 so 20.srp 03
3. so 25.zář 02 po 25.říj  02 st 24.lis  02 pá 24.pro 02 ne 23.led  03 út 22.úno 03 čt 24.bře  03 so 23.dub 03 po 23.kvě 03 st 22.čen 03 pá 22.čec 03 ne 21.srp 03
4. ne 26.zář 02 út 26.říj  02 čt 25.lis  02 so 25.pro 02 po 24.led  03 st 23.úno 03 pá 25.bře  03 ne 24.dub 03 út 24.kvě 03 čt 23.čen 03 so 23.čec 03 po 22.srp 03
5. po 27.zář 02 st 27.říj  02 pá 26.lis  02 ne 26.pro 02 út 25.led  03 čt 24.úno 03 so 26.bře  03 po 25.dub 03 st 25.kvě 03 pá 24.čen 03 ne 24.čec 03 út 23.srp 03
6. út 28.zář 02 čt 28.říj  02 so 27.lis  02 po 27.pro 02 st 26.led  03 pá 25.úno 03 ne 27.bře  03 út 26.dub 03 čt 26.kvě 03 so 25.čen 03 po 25.čec 03 st 24.srp 03
7. st 29.zář 02 pá 29.říj  02 ne 28.lis  02 út 28.pro 02 čt 27.led  03 so 26.úno 03 po 28.bře  03 st 27.dub 03 pá 27.kvě 03 ne 26.čen 03 út 26.čec 03 čt 25.srp 03
8. čt 30.zář 02 so 30.říj  02 po 29.lis  02 st 29.pro 02 pá 28.led  03 ne 27.úno 03 út 29.bře  03 čt 28.dub 03 so 28.kvě 03 po 27.čen 03 st 27.čec 03 pá 26.srp 03
9. pá   1.říj  02 ne 31.říj  02 út 30.lis  02 čt 30.pro 02 so 29.led  03 po 28.úno 03 st 30.bře  03 pá 29.dub 03 ne 29.kvě 03 út 28.čen 03 čt 28.čec 03 so 27.srp 03

10. so   2.říj  02 po   1.lis  02 st   1.pro 02 pá 31.pro 02 ne 30.led  03 út   1.bře  03 čt 31.bře  03 so 30.dub 03 po 30.kvě 03 st 29.čen 03 pá 29.čec 03 ne 28.srp 03
11. ne   3.říj  02 út   2.lis  02 čt   2.pro 02 so   1.led  03 po 31.led  03 st   2.bře  03 pá   1.dub 03 ne   1.kvě 03 út 31.kvě 03 čt 30.čen 03 so 30.čec 03 po 29.srp 03
12. po   4.říj  02 st   3.lis  02 pá   3.pro 02 ne   2.led  03 út   1.úno 03 čt   3.bře  03 so   2.dub 03 po   2.kvě 03 st   1.čen 03 pá   1.čec 03 ne 31.čec 03 út 30.srp 03
13. út   5.říj  02 čt   4.lis  02 so   4.pro 02 po   3.led  03 st   2.úno 03 pá   4.bře  03 ne   3.dub 03 út   3.kvě 03 čt   2.čen 03 so   2.čec 03 po   1.srp 03 st 31.srp 03
14. st   6.říj  02 pá   5.lis  02 ne   5.pro 02 út   4.led  03 čt   3.úno 03 so   5.bře  03 po   4.dub 03 st   4.kvě 03 pá   3.čen 03 ne   3.čec 03 út   2.srp 03 čt   1.zář 03
15. čt   7.říj  02 so   6.lis  02 po   6.pro 02 st   5.led  03 pá   4.úno 03 ne   6.bře  03 út   5.dub 03 čt   5.kvě 03 so   4.čen 03 po   4.čec 03 st   3.srp 03 pá   2.zář 03
16. pá   8.říj  02 ne   7.lis  02 út   7.pro 02 čt   6.led  03 so   5.úno 03 po   7.bře  03 st   6.dub 03 pá   6.kvě 03 ne   5.čen 03 út   5.čec 03 čt   4.srp 03 so   3.zář 03
17. so   9.říj  02 po   8.lis  02 st   8.pro 02 pá   7.led  03 ne   6.úno 03 út   8.bře  03 čt   7.dub 03 so   7.kvě 03 po   6.čen 03 st   6.čec 03 pá   5.srp 03 ne   4.zář 03
18. ne 10.říj  02 út   9.lis  02 čt   9.pro 02 so   8.led  03 po   7.úno 03 st   9.bře  03 pá   8.dub 03 ne   8.kvě 03 út   7.čen 03 čt   7.čec 03 so   6.srp 03 po   5.zář 03
19. po 11.říj  02 st 10.lis  02 pá 10.pro 02 ne   9.led  03 út   8.úno 03 čt 10.bře  03 so   9.dub 03 po   9.kvě 03 st   8.čen 03 pá   8.čec 03 ne   7.srp 03 út   6.zář 03
20. út 12.říj  02 čt 11.lis  02 so 11.pro 02 po 10.led  03 st   9.úno 03 pá 11.bře  03 ne 10.dub 03 út 10.kvě 03 čt   9.čen 03 so   9.čec 03 po   8.srp 03 st   7.zář 03
21. st 13.říj  02 pá 12.lis  02 ne 12.pro 02 út 11.led  03 čt 10.úno 03 so 12.bře  03 po 11.dub 03 st 11.kvě 03 pá 10.čen 03 ne 10.čec 03 út   9.srp 03 čt   8.zář 03
22. čt 14.říj  02 so 13.lis  02 po 13.pro 02 st 12.led  03 pá 11.úno 03 ne 13.bře  03 út 12.dub 03 čt 12.kvě 03 so 11.čen 03 po 11.čec 03 st 10.srp 03 pá   9.zář 03
23. pá 15.říj  02 ne 14.lis  02 út 14.pro 02 čt 13.led  03 so 12.úno 03 po 14.bře  03 st 13.dub 03 pá 13.kvě 03 ne 12.čen 03 út 12.čec 03 čt 11.srp 03 so 10.zář 03
24. so 16.říj  02 po 15.lis  02 st 15.pro 02 pá 14.led  03 ne 13.úno 03 út 15.bře  03 čt 14.dub 03 so 14.kvě 03 po 13.čen 03 st 13.čec 03 pá 12.srp 03 ne 11.zář 03
25. ne 17.říj  02 út 16.lis  02 čt 16.pro 02 so 15.led  03 po 14.úno 03 st 16.bře  03 pá 15.dub 03 ne 15.kvě 03 út 14.čen 03 čt 14.čec 03 so 13.srp 03 po 12.zář 03
26. po 18.říj  02 st 17.lis  02 pá 17.pro 02 ne 16.led  03 út 15.úno 03 čt 17.bře  03 so 16.dub 03 po 16.kvě 03 st 15.čen 03 pá 15.čec 03 ne 14.srp 03 út 13.zář 03
27. út 19.říj  02 čt 18.lis  02 so 18.pro 02 po 17.led  03 st 16.úno 03 pá 18.bře  03 ne 17.dub 03 út 17.kvě 03 čt 16.čen 03 so 16.čec 03 po 15.srp 03 st 14.zář 03
28. st 20.říj  02 pá 19.lis  02 ne 19.pro 02 út 18.led  03 čt 17.úno 03 so 19.bře  03 po 18.dub 03 st 18.kvě 03 pá 17.čen 03 ne 17.čec 03 út 16.srp 03 čt 15.zář 03
29. čt 21.říj  02 so 20.lis  02 po 20.pro 02 st 19.led  03 pá 18.úno 03 ne 20.bře  03 út 19.dub 03 čt 19.kvě 03 so 18.čen 03 po 18.čec 03 st 17.srp 03 pá 16.zář 03
30. pá 22.říj  02 ne 21.lis  02 út 21.pro 02 čt 20.led  03 so 19.úno 03 po 21.bře  03 st 20.dub 03 pá 20.kvě 03 ne 19.čen 03 út 19.čec 03 čt 18.srp 03 so 17.zář 03

Francouzský republikánský kalendář
XI. (11.) rok

complémentaires
1. ne 18.zář 03
2. po 19.zář 03
3. út 20.zář 03
4. st 21.zář 03
5. čt 22.zář 03
6. pá 23.zář 03
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. so 24.zář 03 po 24.říj  03 st 23.lis  03 pá 23.pro 03 ne 22.led  04 út 21.úno 04 čt 22.bře  04 so 21.dub 04 po 21.kvě 04 st 20.čen 04 pá 20.čec 04 ne 19.srp 04
2. ne 25.zář 03 út 25.říj  03 čt 24.lis  03 so 24.pro 03 po 23.led  04 st 22.úno 04 pá 23.bře  04 ne 22.dub 04 út 22.kvě 04 čt 21.čen 04 so 21.čec 04 po 20.srp 04
3. po 26.zář 03 st 26.říj  03 pá 25.lis  03 ne 25.pro 03 út 24.led  04 čt 23.úno 04 so 24.bře  04 po 23.dub 04 st 23.kvě 04 pá 22.čen 04 ne 22.čec 04 út 21.srp 04
4. út 27.zář 03 čt 27.říj  03 so 26.lis  03 po 26.pro 03 st 25.led  04 pá 24.úno 04 ne 25.bře  04 út 24.dub 04 čt 24.kvě 04 so 23.čen 04 po 23.čec 04 st 22.srp 04
5. st 28.zář 03 pá 28.říj  03 ne 27.lis  03 út 27.pro 03 čt 26.led  04 so 25.úno 04 po 26.bře  04 st 25.dub 04 pá 25.kvě 04 ne 24.čen 04 út 24.čec 04 čt 23.srp 04
6. čt 29.zář 03 so 29.říj  03 po 28.lis  03 st 28.pro 03 pá 27.led  04 ne 26.úno 04 út 27.bře  04 čt 26.dub 04 so 26.kvě 04 po 25.čen 04 st 25.čec 04 pá 24.srp 04
7. pá 30.zář 03 ne 30.říj  03 út 29.lis  03 čt 29.pro 03 so 28.led  04 po 27.úno 04 st 28.bře  04 pá 27.dub 04 ne 27.kvě 04 út 26.čen 04 čt 26.čec 04 so 25.srp 04
8. so   1.říj  03 po 31.říj  03 st 30.lis  03 pá 30.pro 03 ne 29.led  04 út 28.úno 04 čt 29.bře  04 so 28.dub 04 po 28.kvě 04 st 27.čen 04 pá 27.čec 04 ne 26.srp 04
9. ne   2.říj  03 út   1.lis  03 čt   1.pro 03 so 31.pro 03 po 30.led  04 st 29.úno 04 pá 30.bře  04 ne 29.dub 04 út 29.kvě 04 čt 28.čen 04 so 28.čec 04 po 27.srp 04

10. po   3.říj  03 st   2.lis  03 pá   2.pro 03 ne   1.led  04 út 31.led  04 čt   1.bře  04 so 31.bře  04 po 30.dub 04 st 30.kvě 04 pá 29.čen 04 ne 29.čec 04 út 28.srp 04
11. út   4.říj  03 čt   3.lis  03 so   3.pro 03 po   2.led  04 st   1.úno 04 pá   2.bře  04 ne   1.dub 04 út   1.kvě 04 čt 31.kvě 04 so 30.čen 04 po 30.čec 04 st 29.srp 04
12. st   5.říj  03 pá   4.lis  03 ne   4.pro 03 út   3.led  04 čt   2.úno 04 so   3.bře  04 po   2.dub 04 st   2.kvě 04 pá   1.čen 04 ne   1.čec 04 út 31.čec 04 čt 30.srp 04
13. čt   6.říj  03 so   5.lis  03 po   5.pro 03 st   4.led  04 pá   3.úno 04 ne   4.bře  04 út   3.dub 04 čt   3.kvě 04 so   2.čen 04 po   2.čec 04 st   1.srp 04 pá 31.srp 04
14. pá   7.říj  03 ne   6.lis  03 út   6.pro 03 čt   5.led  04 so   4.úno 04 po   5.bře  04 st   4.dub 04 pá   4.kvě 04 ne   3.čen 04 út   3.čec 04 čt   2.srp 04 so   1.zář 04
15. so   8.říj  03 po   7.lis  03 st   7.pro 03 pá   6.led  04 ne   5.úno 04 út   6.bře  04 čt   5.dub 04 so   5.kvě 04 po   4.čen 04 st   4.čec 04 pá   3.srp 04 ne   2.zář 04
16. ne   9.říj  03 út   8.lis  03 čt   8.pro 03 so   7.led  04 po   6.úno 04 st   7.bře  04 pá   6.dub 04 ne   6.kvě 04 út   5.čen 04 čt   5.čec 04 so   4.srp 04 po   3.zář 04
17. po 10.říj  03 st   9.lis  03 pá   9.pro 03 ne   8.led  04 út   7.úno 04 čt   8.bře  04 so   7.dub 04 po   7.kvě 04 st   6.čen 04 pá   6.čec 04 ne   5.srp 04 út   4.zář 04
18. út 11.říj  03 čt 10.lis  03 so 10.pro 03 po   9.led  04 st   8.úno 04 pá   9.bře  04 ne   8.dub 04 út   8.kvě 04 čt   7.čen 04 so   7.čec 04 po   6.srp 04 st   5.zář 04
19. st 12.říj  03 pá 11.lis  03 ne 11.pro 03 út 10.led  04 čt   9.úno 04 so 10.bře  04 po   9.dub 04 st   9.kvě 04 pá   8.čen 04 ne   8.čec 04 út   7.srp 04 čt   6.zář 04
20. čt 13.říj  03 so 12.lis  03 po 12.pro 03 st 11.led  04 pá 10.úno 04 ne 11.bře  04 út 10.dub 04 čt 10.kvě 04 so   9.čen 04 po   9.čec 04 st   8.srp 04 pá   7.zář 04
21. pá 14.říj  03 ne 13.lis  03 út 13.pro 03 čt 12.led  04 so 11.úno 04 po 12.bře  04 st 11.dub 04 pá 11.kvě 04 ne 10.čen 04 út 10.čec 04 čt   9.srp 04 so   8.zář 04
22. so 15.říj  03 po 14.lis  03 st 14.pro 03 pá 13.led  04 ne 12.úno 04 út 13.bře  04 čt 12.dub 04 so 12.kvě 04 po 11.čen 04 st 11.čec 04 pá 10.srp 04 ne   9.zář 04
23. ne 16.říj  03 út 15.lis  03 čt 15.pro 03 so 14.led  04 po 13.úno 04 st 14.bře  04 pá 13.dub 04 ne 13.kvě 04 út 12.čen 04 čt 12.čec 04 so 11.srp 04 po 10.zář 04
24. po 17.říj  03 st 16.lis  03 pá 16.pro 03 ne 15.led  04 út 14.úno 04 čt 15.bře  04 so 14.dub 04 po 14.kvě 04 st 13.čen 04 pá 13.čec 04 ne 12.srp 04 út 11.zář 04
25. út 18.říj  03 čt 17.lis  03 so 17.pro 03 po 16.led  04 st 15.úno 04 pá 16.bře  04 ne 15.dub 04 út 15.kvě 04 čt 14.čen 04 so 14.čec 04 po 13.srp 04 st 12.zář 04
26. st 19.říj  03 pá 18.lis  03 ne 18.pro 03 út 17.led  04 čt 16.úno 04 so 17.bře  04 po 16.dub 04 st 16.kvě 04 pá 15.čen 04 ne 15.čec 04 út 14.srp 04 čt 13.zář 04
27. čt 20.říj  03 so 19.lis  03 po 19.pro 03 st 18.led  04 pá 17.úno 04 ne 18.bře  04 út 17.dub 04 čt 17.kvě 04 so 16.čen 04 po 16.čec 04 st 15.srp 04 pá 14.zář 04
28. pá 21.říj  03 ne 20.lis  03 út 20.pro 03 čt 19.led  04 so 18.úno 04 po 19.bře  04 st 18.dub 04 pá 18.kvě 04 ne 17.čen 04 út 17.čec 04 čt 16.srp 04 so 15.zář 04
29. so 22.říj  03 po 21.lis  03 st 21.pro 03 pá 20.led  04 ne 19.úno 04 út 20.bře  04 čt 19.dub 04 so 19.kvě 04 po 18.čen 04 st 18.čec 04 pá 17.srp 04 ne 16.zář 04
30. ne 23.říj  03 út 22.lis  03 čt 22.pro 03 so 21.led  04 po 20.úno 04 st 21.bře  04 pá 20.dub 04 ne 20.kvě 04 út 19.čen 04 čt 19.čec 04 so 18.srp 04 po 17.zář 04

Francouzský republikánský kalendář
XII. (12.) rok

complémentaires
1. út 18.zář 04
2. st 19.zář 04
3. čt 20.zář 04
4. pá 21.zář 04
5. so 22.zář 04
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. ne 23.zář 04 út 23.říj  04 čt 22.lis  04 so 22.pro 04 po 21.led  05 st 20.úno 05 pá 22.bře  05 ne 21.dub 05 út 21.kvě 05 čt 20.čen 05 so 20.čec 05 po 19.srp 05
2. po 24.zář 04 st 24.říj  04 pá 23.lis  04 ne 23.pro 04 út 22.led  05 čt 21.úno 05 so 23.bře  05 po 22.dub 05 st 22.kvě 05 pá 21.čen 05 ne 21.čec 05 út 20.srp 05
3. út 25.zář 04 čt 25.říj  04 so 24.lis  04 po 24.pro 04 st 23.led  05 pá 22.úno 05 ne 24.bře  05 út 23.dub 05 čt 23.kvě 05 so 22.čen 05 po 22.čec 05 st 21.srp 05
4. st 26.zář 04 pá 26.říj  04 ne 25.lis  04 út 25.pro 04 čt 24.led  05 so 23.úno 05 po 25.bře  05 st 24.dub 05 pá 24.kvě 05 ne 23.čen 05 út 23.čec 05 čt 22.srp 05
5. čt 27.zář 04 so 27.říj  04 po 26.lis  04 st 26.pro 04 pá 25.led  05 ne 24.úno 05 út 26.bře  05 čt 25.dub 05 so 25.kvě 05 po 24.čen 05 st 24.čec 05 pá 23.srp 05
6. pá 28.zář 04 ne 28.říj  04 út 27.lis  04 čt 27.pro 04 so 26.led  05 po 25.úno 05 st 27.bře  05 pá 26.dub 05 ne 26.kvě 05 út 25.čen 05 čt 25.čec 05 so 24.srp 05
7. so 29.zář 04 po 29.říj  04 st 28.lis  04 pá 28.pro 04 ne 27.led  05 út 26.úno 05 čt 28.bře  05 so 27.dub 05 po 27.kvě 05 st 26.čen 05 pá 26.čec 05 ne 25.srp 05
8. ne 30.zář 04 út 30.říj  04 čt 29.lis  04 so 29.pro 04 po 28.led  05 st 27.úno 05 pá 29.bře  05 ne 28.dub 05 út 28.kvě 05 čt 27.čen 05 so 27.čec 05 po 26.srp 05
9. po   1.říj  04 st 31.říj  04 pá 30.lis  04 ne 30.pro 04 út 29.led  05 čt 28.úno 05 so 30.bře  05 po 29.dub 05 st 29.kvě 05 pá 28.čen 05 ne 28.čec 05 út 27.srp 05

10. út   2.říj  04 čt   1.lis  04 so   1.pro 04 po 31.pro 04 st 30.led  05 pá   1.bře  05 ne 31.bře  05 út 30.dub 05 čt 30.kvě 05 so 29.čen 05 po 29.čec 05 st 28.srp 05
11. st   3.říj  04 pá   2.lis  04 ne   2.pro 04 út   1.led  05 čt 31.led  05 so   2.bře  05 po   1.dub 05 st   1.kvě 05 pá 31.kvě 05 ne 30.čen 05 út 30.čec 05 čt 29.srp 05
12. čt   4.říj  04 so   3.lis  04 po   3.pro 04 st   2.led  05 pá   1.úno 05 ne   3.bře  05 út   2.dub 05 čt   2.kvě 05 so   1.čen 05 po   1.čec 05 st 31.čec 05 pá 30.srp 05
13. pá   5.říj  04 ne   4.lis  04 út   4.pro 04 čt   3.led  05 so   2.úno 05 po   4.bře  05 st   3.dub 05 pá   3.kvě 05 ne   2.čen 05 út   2.čec 05 čt   1.srp 05 so 31.srp 05
14. so   6.říj  04 po   5.lis  04 st   5.pro 04 pá   4.led  05 ne   3.úno 05 út   5.bře  05 čt   4.dub 05 so   4.kvě 05 po   3.čen 05 st   3.čec 05 pá   2.srp 05 ne   1.zář 05
15. ne   7.říj  04 út   6.lis  04 čt   6.pro 04 so   5.led  05 po   4.úno 05 st   6.bře  05 pá   5.dub 05 ne   5.kvě 05 út   4.čen 05 čt   4.čec 05 so   3.srp 05 po   2.zář 05
16. po   8.říj  04 st   7.lis  04 pá   7.pro 04 ne   6.led  05 út   5.úno 05 čt   7.bře  05 so   6.dub 05 po   6.kvě 05 st   5.čen 05 pá   5.čec 05 ne   4.srp 05 út   3.zář 05
17. út   9.říj  04 čt   8.lis  04 so   8.pro 04 po   7.led  05 st   6.úno 05 pá   8.bře  05 ne   7.dub 05 út   7.kvě 05 čt   6.čen 05 so   6.čec 05 po   5.srp 05 st   4.zář 05
18. st 10.říj  04 pá   9.lis  04 ne   9.pro 04 út   8.led  05 čt   7.úno 05 so   9.bře  05 po   8.dub 05 st   8.kvě 05 pá   7.čen 05 ne   7.čec 05 út   6.srp 05 čt   5.zář 05
19. čt 11.říj  04 so 10.lis  04 po 10.pro 04 st   9.led  05 pá   8.úno 05 ne 10.bře  05 út   9.dub 05 čt   9.kvě 05 so   8.čen 05 po   8.čec 05 st   7.srp 05 pá   6.zář 05
20. pá 12.říj  04 ne 11.lis  04 út 11.pro 04 čt 10.led  05 so   9.úno 05 po 11.bře  05 st 10.dub 05 pá 10.kvě 05 ne   9.čen 05 út   9.čec 05 čt   8.srp 05 so   7.zář 05
21. so 13.říj  04 po 12.lis  04 st 12.pro 04 pá 11.led  05 ne 10.úno 05 út 12.bře  05 čt 11.dub 05 so 11.kvě 05 po 10.čen 05 st 10.čec 05 pá   9.srp 05 ne   8.zář 05
22. ne 14.říj  04 út 13.lis  04 čt 13.pro 04 so 12.led  05 po 11.úno 05 st 13.bře  05 pá 12.dub 05 ne 12.kvě 05 út 11.čen 05 čt 11.čec 05 so 10.srp 05 po   9.zář 05
23. po 15.říj  04 st 14.lis  04 pá 14.pro 04 ne 13.led  05 út 12.úno 05 čt 14.bře  05 so 13.dub 05 po 13.kvě 05 st 12.čen 05 pá 12.čec 05 ne 11.srp 05 út 10.zář 05
24. út 16.říj  04 čt 15.lis  04 so 15.pro 04 po 14.led  05 st 13.úno 05 pá 15.bře  05 ne 14.dub 05 út 14.kvě 05 čt 13.čen 05 so 13.čec 05 po 12.srp 05 st 11.zář 05
25. st 17.říj  04 pá 16.lis  04 ne 16.pro 04 út 15.led  05 čt 14.úno 05 so 16.bře  05 po 15.dub 05 st 15.kvě 05 pá 14.čen 05 ne 14.čec 05 út 13.srp 05 čt 12.zář 05
26. čt 18.říj  04 so 17.lis  04 po 17.pro 04 st 16.led  05 pá 15.úno 05 ne 17.bře  05 út 16.dub 05 čt 16.kvě 05 so 15.čen 05 po 15.čec 05 st 14.srp 05 pá 13.zář 05
27. pá 19.říj  04 ne 18.lis  04 út 18.pro 04 čt 17.led  05 so 16.úno 05 po 18.bře  05 st 17.dub 05 pá 17.kvě 05 ne 16.čen 05 út 16.čec 05 čt 15.srp 05 so 14.zář 05
28. so 20.říj  04 po 19.lis  04 st 19.pro 04 pá 18.led  05 ne 17.úno 05 út 19.bře  05 čt 18.dub 05 so 18.kvě 05 po 17.čen 05 st 17.čec 05 pá 16.srp 05 ne 15.zář 05
29. ne 21.říj  04 út 20.lis  04 čt 20.pro 04 so 19.led  05 po 18.úno 05 st 20.bře  05 pá 19.dub 05 ne 19.kvě 05 út 18.čen 05 čt 18.čec 05 so 17.srp 05 po 16.zář 05
30. po 22.říj  04 st 21.lis  04 pá 21.pro 04 ne 20.led  05 út 19.úno 05 čt 21.bře  05 so 20.dub 05 po 20.kvě 05 st 19.čen 05 pá 19.čec 05 ne 18.srp 05 út 17.zář 05

Francouzský republikánský kalendář
XIII. (13.) rok

complémentaires
1. st 18.zář 05
2. čt 19.zář 05
3. pá 20.zář 05
4. so 21.zář 05
5. ne 22.zář 05
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den Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1. po 23.zář 05 st 23.říj  05 pá 22.lis  05 ne 22.pro 05 út 21.led  06 čt 20.úno 06 so 22.bře  06 po 21.dub 06 st 21.kvě 06 pá 20.čen 06 ne 20.čec 06 út 19.srp 06
2. út 24.zář 05 čt 24.říj  05 so 23.lis  05 po 23.pro 05 st 22.led  06 pá 21.úno 06 ne 23.bře  06 út 22.dub 06 čt 22.kvě 06 so 21.čen 06 po 21.čec 06 st 20.srp 06
3. st 25.zář 05 pá 25.říj  05 ne 24.lis  05 út 24.pro 05 čt 23.led  06 so 22.úno 06 po 24.bře  06 st 23.dub 06 pá 23.kvě 06 ne 22.čen 06 út 22.čec 06 čt 21.srp 06
4. čt 26.zář 05 so 26.říj  05 po 25.lis  05 st 25.pro 05 pá 24.led  06 ne 23.úno 06 út 25.bře  06 čt 24.dub 06 so 24.kvě 06 po 23.čen 06 st 23.čec 06 pá 22.srp 06
5. pá 27.zář 05 ne 27.říj  05 út 26.lis  05 čt 26.pro 05 so 25.led  06 po 24.úno 06 st 26.bře  06 pá 25.dub 06 ne 25.kvě 06 út 24.čen 06 čt 24.čec 06 so 23.srp 06
6. so 28.zář 05 po 28.říj  05 st 27.lis  05 pá 27.pro 05 ne 26.led  06 út 25.úno 06 čt 27.bře  06 so 26.dub 06 po 26.kvě 06 st 25.čen 06 pá 25.čec 06 ne 24.srp 06
7. ne 29.zář 05 út 29.říj  05 čt 28.lis  05 so 28.pro 05 po 27.led  06 st 26.úno 06 pá 28.bře  06 ne 27.dub 06 út 27.kvě 06 čt 26.čen 06 so 26.čec 06 po 25.srp 06
8. po 30.zář 05 st 30.říj  05 pá 29.lis  05 ne 29.pro 05 út 28.led  06 čt 27.úno 06 so 29.bře  06 po 28.dub 06 st 28.kvě 06 pá 27.čen 06 ne 27.čec 06 út 26.srp 06
9. út   1.říj  05 čt 31.říj  05 so 30.lis  05 po 30.pro 05 st 29.led  06 pá 28.úno 06 ne 30.bře  06 út 29.dub 06 čt 29.kvě 06 so 28.čen 06 po 28.čec 06 st 27.srp 06

10. st   2.říj  05 pá   1.lis  05 ne   1.pro 05 út 31.pro 05 čt 30.led  06 so   1.bře  06 po 31.bře  06 st 30.dub 06 pá 30.kvě 06 ne 29.čen 06 út 29.čec 06 čt 28.srp 06
11. čt   3.říj  05 so   2.lis  05 po   2.pro 05 st   1.led  06 pá 31.led  06 ne   2.bře  06 út   1.dub 06 čt   1.kvě 06 so 31.kvě 06 po 30.čen 06 st 30.čec 06 pá 29.srp 06
12. pá   4.říj  05 ne   3.lis  05 út   3.pro 05 čt   2.led  06 so   1.úno 06 po   3.bře  06 st   2.dub 06 pá   2.kvě 06 ne   1.čen 06 út   1.čec 06 čt 31.čec 06 so 30.srp 06
13. so   5.říj  05 po   4.lis  05 st   4.pro 05 pá   3.led  06 ne   2.úno 06 út   4.bře  06 čt   3.dub 06 so   3.kvě 06 po   2.čen 06 st   2.čec 06 pá   1.srp 06 ne 31.srp 06
14. ne   6.říj  05 út   5.lis  05 čt   5.pro 05 so   4.led  06 po   3.úno 06 st   5.bře  06 pá   4.dub 06 ne   4.kvě 06 út   3.čen 06 čt   3.čec 06 so   2.srp 06 po   1.zář 06
15. po   7.říj  05 st   6.lis  05 pá   6.pro 05 ne   5.led  06 út   4.úno 06 čt   6.bře  06 so   5.dub 06 po   5.kvě 06 st   4.čen 06 pá   4.čec 06 ne   3.srp 06 út   2.zář 06
16. út   8.říj  05 čt   7.lis  05 so   7.pro 05 po   6.led  06 st   5.úno 06 pá   7.bře  06 ne   6.dub 06 út   6.kvě 06 čt   5.čen 06 so   5.čec 06 po   4.srp 06 st   3.zář 06
17. st   9.říj  05 pá   8.lis  05 ne   8.pro 05 út   7.led  06 čt   6.úno 06 so   8.bře  06 po   7.dub 06 st   7.kvě 06 pá   6.čen 06 ne   6.čec 06 út   5.srp 06 čt   4.zář 06
18. čt 10.říj  05 so   9.lis  05 po   9.pro 05 st   8.led  06 pá   7.úno 06 ne   9.bře  06 út   8.dub 06 čt   8.kvě 06 so   7.čen 06 po   7.čec 06 st   6.srp 06 pá   5.zář 06
19. pá 11.říj  05 ne 10.lis  05 út 10.pro 05 čt   9.led  06 so   8.úno 06 po 10.bře  06 st   9.dub 06 pá   9.kvě 06 ne   8.čen 06 út   8.čec 06 čt   7.srp 06 so   6.zář 06
20. so 12.říj  05 po 11.lis  05 st 11.pro 05 pá 10.led  06 ne   9.úno 06 út 11.bře  06 čt 10.dub 06 so 10.kvě 06 po   9.čen 06 st   9.čec 06 pá   8.srp 06 ne   7.zář 06
21. ne 13.říj  05 út 12.lis  05 čt 12.pro 05 so 11.led  06 po 10.úno 06 st 12.bře  06 pá 11.dub 06 ne 11.kvě 06 út 10.čen 06 čt 10.čec 06 so   9.srp 06 po   8.zář 06
22. po 14.říj  05 st 13.lis  05 pá 13.pro 05 ne 12.led  06 út 11.úno 06 čt 13.bře  06 so 12.dub 06 po 12.kvě 06 st 11.čen 06 pá 11.čec 06 ne 10.srp 06 út   9.zář 06
23. út 15.říj  05 čt 14.lis  05 so 14.pro 05 po 13.led  06 st 12.úno 06 pá 14.bře  06 ne 13.dub 06 út 13.kvě 06 čt 12.čen 06 so 12.čec 06 po 11.srp 06 st 10.zář 06
24. st 16.říj  05 pá 15.lis  05 ne 15.pro 05 út 14.led  06 čt 13.úno 06 so 15.bře  06 po 14.dub 06 st 14.kvě 06 pá 13.čen 06 ne 13.čec 06 út 12.srp 06 čt 11.zář 06
25. čt 17.říj  05 so 16.lis  05 po 16.pro 05 st 15.led  06 pá 14.úno 06 ne 16.bře  06 út 15.dub 06 čt 15.kvě 06 so 14.čen 06 po 14.čec 06 st 13.srp 06 pá 12.zář 06
26. pá 18.říj  05 ne 17.lis  05 út 17.pro 05 čt 16.led  06 so 15.úno 06 po 17.bře  06 st 16.dub 06 pá 16.kvě 06 ne 15.čen 06 út 15.čec 06 čt 14.srp 06 so 13.zář 06
27. so 19.říj  05 po 18.lis  05 st 18.pro 05 pá 17.led  06 ne 16.úno 06 út 18.bře  06 čt 17.dub 06 so 17.kvě 06 po 16.čen 06 st 16.čec 06 pá 15.srp 06 ne 14.zář 06
28. ne 20.říj  05 út 19.lis  05 čt 19.pro 05 so 18.led  06 po 17.úno 06 st 19.bře  06 pá 18.dub 06 ne 18.kvě 06 út 17.čen 06 čt 17.čec 06 so 16.srp 06 po 15.zář 06
29. po 21.říj  05 st 20.lis  05 pá 20.pro 05 ne 19.led  06 út 18.úno 06 čt 20.bře  06 so 19.dub 06 po 19.kvě 06 st 18.čen 06 pá 18.čec 06 ne 17.srp 06 út 16.zář 06
30. út 22.říj  05 čt 21.lis  05 so 21.pro 05 po 20.led  06 st 19.úno 06 pá 21.bře  06 ne 20.dub 06 út 20.kvě 06 čt 19.čen 06 so 19.čec 06 po 18.srp 06 st 17.zář 06

Francouzský republikánský kalendář
XIV. (14.) rok

complémentaires
1. čt 18.zář 06
2. pá 19.zář 06
3. so 20.zář 06
4. ne 21.zář 06
5. po 22.zář 06
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den Germinal Floréal Prairial
1. st 22.bře 1871 pá 21.dub 1871 ne 21.kvě 1871
2. čt 23.bře 1871 so 22.dub 1871 po 22.kvě 1871
3. pá 24.bře 1871 ne 23.dub 1871 út 23.kvě 1871
4. so 25.bře 1871 po 24.dub 1871 st 24.kvě 1871
5. ne 26.bře 1871 út 25.dub 1871 čt 25.kvě 1871
6. po 27.bře 1871 st 26.dub 1871 pá 26.kvě 1871
7. út 28.bře 1871 čt 27.dub 1871 so 27.kvě 1871
8. st 29.bře 1871 pá 28.dub 1871 ne 28.kvě 1871
9. čt 30.bře 1871 so 29.dub 1871 po 29.kvě 1871

10. pá 31.bře 1871 ne 30.dub 1871 út 30.kvě 1871
11. so   1.dub 1871 po   1.kvě 1871 st 31.kvě 1871
12. ne   2.dub 1871 út   2.kvě 1871 čt   1.čen 1871
13. po   3.dub 1871 st   3.kvě 1871 pá   2.čen 1871
14. út   4.dub 1871 čt   4.kvě 1871 so   3.čen 1871
15. st   5.dub 1871 pá   5.kvě 1871 ne   4.čen 1871
16. čt   6.dub 1871 so   6.kvě 1871 po   5.čen 1871
17. pá   7.dub 1871 ne   7.kvě 1871 út   6.čen 1871
18. so   8.dub 1871 po   8.kvě 1871 st   7.čen 1871
19. ne   9.dub 1871 út   9.kvě 1871 čt   8.čen 1871
20. po 10.dub 1871 st 10.kvě 1871 pá   9.čen 1871
21. út 11.dub 1871 čt 11.kvě 1871 so 10.čen 1871
22. st 12.dub 1871 pá 12.kvě 1871 ne 11.čen 1871
23. čt 13.dub 1871 so 13.kvě 1871 po 12.čen 1871
24. pá 14.dub 1871 ne 14.kvě 1871 út 13.čen 1871
25. so 15.dub 1871 po 15.kvě 1871 st 14.čen 1871
26. ne 16.dub 1871 út 16.kvě 1871 čt 15.čen 1871
27. po 17.dub 1871 st 17.kvě 1871 pá 16.čen 1871
28. út 18.dub 1871 čt 18.kvě 1871 so 17.čen 1871
29. st 19.dub 1871 pá 19.kvě 1871 ne 18.čen 1871
30. čt 20.dub 1871 so 20.kvě 1871 po 19.čen 1871
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