Na olomouckém hřbitově jsou pohřbeny tyto osobnosti francouzské národnosti:
Amable Nirpot s rodinou
učitel francouzštiny, dříve působil ve Varšavě, kde se oženil, jeho rodina se usadila
v Olomouci, kmotrem jejich syna byl olomoucký profesor francouzštiny a němčiny Eugen
Fierlinger
Lucien Coudrin
učitel francouzštiny, do Olomouce přišel z Londýna, kde se věnoval výuce rodné
francouzštiny, zemřel roku 1912 v mladém věku v olomoucké nemocnici, pohřben je na
hřbitově v Olomouci-Neředíně, o hrob se staral spolek Alliance française, který byl po únoru
1948 zrušen, později hrobové místo zaniklo
Françoise Mélanie Rousselot
soukromá profesorka francouzštiny, v době první světové války opustila Vídeň, přes
Rumunsko a Rusko se dostala do Japonska, aby se odtud uchýlila do USA. Po válce se vrátila
do Evropy, velmi agilní členka olomoucké Alliance française, zemřela v Olomouci roku 1938,
o její hrob se staral olomoucký spolek Alliance française, dnes je opuštěný a nemá nájemce
Další lektoři působící v Olomouci:
François Mieussens Peraldi
hrabě původem z Korsiky, učitel francouzštiny, působil na středních školách v Anglii, jeden ze
zakladatelů olomoucké Alliance française
Georges Charles Chaufour
soukromý učitel francouzštiny a angličtiny, oženil se s učitelkou hudby Marií Královou, žili
v Olomouci, Praze, ale nakonec se usadili v Prostějově, kde Chaufour působil na obchodní
akademii, aktivní byl také v Olomouci, nejmladší dcera Manon Chaufour se prosadila
v divadle (baletka)
Paul a Romain Alléon
nevidomí bratři žijící v Paříži, přátelé českého národa, podporovali založení Československa
ve Francii, na pozvání manželů Ferdinanda a Ludmily Špíškových strávili několik měsíců
v Olomouci (bydleli na Mozartově ulici), Romain Alléon (profesor dikce a uměleckého
přednesu) se pravidelně do Olomouce vracíval, aby zde studentům a frankofilům recitoval
texty velkých francouzských literátů
Marie Koudelková roz. Kristensen
Francouzka s norskými kořeny, provdala se za Jana Koudelku, který pocházel z obce Palonín u
Litovle, v 50. letech minulého století se vrátila do Francie, zemřela v Lyonu

