2016 - VI. ROČNÍK VLASTIVĚDNÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU
Přednášky organizuje BRC Čeladná a Okrašlovací spolek Rozhledna
pro klienty Beskydského rehabilitačního centra, pro členy
a příznivce spolku a všechny zájemce z okolních
i vzdálených obcí
Každá přednáška představí neuvěřitelně bohaté životy
dvou osobností, které významně zasáhly do vývoje světa.
„Bonbonkem“ na závěr bude krátké vyprávění o životě osobnosti zcela neznámé.

ČTVRTEK 29. září 2016 v 18.30 hod.
v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara

Jan Evangelista Purkyně

(1787−1869) Na počátku všeho bylo setkání švédského
přírodovědce jménem Karl Asmund Rudolphi, který přednášel
v Berlíně, s německým filozofem a básníkem jménem Johann
Wolfgang Goethe. Ten upozornil švédského vědce, odborníka
na cizopasné červy, na zajímavého českého vědce Jana
Evangelistu Purkyně. Oba muži se nakonec setkali; mezitím se
Goethe přimluvil na potřebných
místech, aby Purkyně získal profesorské
místo ve Vratislavi. Purkyně nelenil ani jinak. Namluvil si
Julii, jinak dceru profesora Rudolphi, a oženil se s ní. Měli
spolu dvě dcery a dva syny. Syn Karel byl vynikající malíř,
vnuk Cyril znamenitý geolog a pravnuk Cyril ředitel pražské
ZOO. Ten Johann Wolfgang Goethe na to měl prostě nos.

Josef Václav Radecký z Radče

(1766–1858) Osmnáctiletý kadet Josef Václav Radecký
z Radče si nechal u staré cikánky věštit z dlaně. Ta mu
předpověděla úžasnou vojenskou kariéru, avšak banální smrt. V řadě vojenských
střetnutí a v mnoha evropských válkách riskoval maršál Radecký tisíckrát život.
Když mu bylo jedenadevadesát let, uklouzl na navoskované podlaze a zlomil si
stehenní krček, v důsledku čehož zemřel. A také mu vděčíme za vídeňský řízek.
BONBONEK: Jan Zachariáš Quast (1814–1891). Podobizna

Máchova, tak jak ji známe, je prý ve skutečnosti autoportrétem
tohoto znamenitého miniaturisty a fotografa. Jak tedy skutečně
vypadal Karel Hynek? To se asi už nikdy nedozvíme.
Ale dozvíte se více o tom, kdo byl J. Z. Quast.
TO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT.

Součástí přednášky je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky.
Přednáší Petr Andrle, historik, spisovatel a publicista, majitel vlastivědného nakladatelství MORAVSKÁ
EXPEDICE®, místopředseda Občanského sdružení Rozhledna.

Novinkou letošního cyklu je bonus: dva dny po přednášce dostanou všichni
zúčastnění zájemci její text, fotografie i obrázky v elektronické podobě.

