Na mnohé z dcer a synů našich národů
můžeme být právem hrdi. Jenže, víme o nich?
2016 - VI. ROČNÍK VLASTIVĚDNÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU
12+1 přednášek 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
KAŽDÝ POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
v 18.30 v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné II
Motto letošního přednáškového cyklu KOHO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU je
parafrází názvu publikace, která vyšla krátce před naší první ztrátou samostatnosti v roce 1939.
Ve dvanácti přednáškách s obrazovým doprovodem a s následnou diskusí seznámíme posluchače
s filozofií, s životními názory a s prací lidí, kteří významně zasáhli do vývoje světa a jejichž osudy
jsou mnohdy neuvěřitelné. A navíc v našich zeměpisných šířkách velice málo známé. Jejich
kolébka se původně nacházela v našich zemích. Těmi zeměmi máme na mysli nejen Čechy, ale
také Moravu a Slovensko. V jistých případech i Rakousko-Uhersko.
Každý přednáškový večer probereme dva neuvěřitelně bohaté životy 24 osobností. A navíc - ke
každé dvojici osobností přidáme jeden „bonbonek“, krátké zajímavé vyprávění ze života
osobnosti zcela neznámé. Stálým účastníkům přednášek se tak dostane informací minimálně o
36 osobnostech. Vítáni jsou ale všichni, každá přednáška bude tvořit samostatný celek.
Novinkou letošního cyklu je zajímavý bonus: dva dny po přednášce dostanou všichni
zúčastnění zájemci její text, fotografie i obrázky v elektronické podobě.
28. ledna 2016; 18.30
MUDr. Eduard Albert
První na světě provedl tyreoidektomii,
jejunostomii a nefrektomii.
Otakar Batlička
Ve světě prožil neuvěřitelné, avšak
netušíme, co vše je pravda. Byl ale také
hrdinou v boji proti nacismu.
25. února 2016; 18.30
Bernardo Bolzano
Suspendovaný matematik a filozof, jemuž
dali radši penzi, než aby učil!
Manželé Cori
Carl Ferdinand Cori se narodil 5. prosince
1896 v Praze na Novém Městě, v Salmovské
ulici č. p. 6/1693. Gerty Theresa Radnitzová
se narodila 15. srpna 1896 v Praze na
Novém Městě, v Petrské ulici č. p. 25/1168.
V roce 1922 odešli do Ameriky. V roce 1936
se jim narodil jediný syn, kterému dali
jméno Carl, po jeho otci i dědovi, a Thomas,

po prezidentu T. G. Masarykovi. V roce 1947
manžele Coriovy za jejich společný objev
odměnila Královská švédská akademie věd
Nobelovou cenou za medicínu.
31. března 2016; 18.30
Antonín Dvořák
Kdyby tak nebylo jeho německého
nakladatele…
Peter Grünberg
Rodák z Plzně, syna ruského emigranta a
české matky jsme po válce vyhnali z rodné
země. Šedesát let poté získal Nobelovu cenu
jako Němec.
28. dubna 2016; 18.30
Jaroslav Hašek
Díky jemu nás, občany Zemí Koruny české,
ve světě občas bohužel berou jako Josefy
Švejky.
Augustin Heřman
Nakreslil úplně první mapu Virginie.

26. května 2016; 18.30
Jaroslav Heyrovský
Na co přišel tento nositel Nobelovy ceny se
svým japonským vědeckým pracovníkem
Masuzó Šikatu?
Architekt Josef Hlávka
Jednou se naštval a nechal ty svaté zpod
Karlova mostu vylovit.
30. června 2016; 18.30
Emil Holub
odpočívá na vídeňském hřbitově blízko
doktora Alberta. Trochu zapomenut.
Wenceslaus Hollar Bohemus
Čech, který nakreslil starý Londýn před
požárem.
21. července 2016; 18.30
Profesor Bedřich Hrozný
Objevil sumerské recepty na vaření piva z
III. tisíciletí před Kristem
Eduard Ingriš
Prožil tisíce životů. Mezi nimi složil skladbu
o tom, jak „teskně hučí Niagara“
25. srpna 2016; 18.30
František Kupka
nejdříve také vyučoval náboženství a
maloval plakáty.
Klementina Kalašová
Nejen Giussepe Verdi ji miloval…
29. září 2016; 18.30
Jan Evangelista Purkyně
Jednoho dne začal přednášet přírodovědu
česky. A šlo to.
Jan Josef Václav Antonín František
Karel hrabě Radecký z Radče

Český šlechtic, nejlepší vojevůdce
V Evropě, mimo jiné nechal vysušovat

v Olomouci mokřady a sázet zde stromy.
Z Milána přivezl recept na řízek, který
dnes známe jako vídeňský.
27. října 2016; 18.30

Josef Ludvík František Ressel
Vymyslel také buzolu…
Jaroslav Seifert
Nositel Nobelovy ceny a jeden z prvních
signatářů Charty 77. Přítel malíře Ferdiše
Duši, autor veršů o kráse dřevěného
kostelíka v Tiché.
24. listopadu 2016; 18.30
Bertha von Suttner
Pražská rodačka je zobrazena na rakouské
minci v hodnotě 2 euro. Byla i na starší
rakouské bankovce 1000 šilinků. V roce
2013 vyšel její portrét na české
osmnáctikorunové známce.
Emil Vachek
Když v roce 1964 umíral, nikdo si
nevzpomněl, že stvořil noblesního českého
detektiva, milujícího dýmku a drahé
doutníky.
22. prosince 2016; 18.30
Enrique Stanco Vráz
Byl první na světě, kdo vyfotografoval
pohoří na Filipínách.
Dušan Zbavitel
Indolog, který v roce 2006 obdržel za své
celoživotní dílo nejvyšší státní indické
vyznamenání Padma bhúšan.
31. prosince 2016 10.00
SILVESTR
Manželská rovnoprávnost
před 116 lety

NOVINKA: BONUS!
Pro všechny účastníky přednášek připraven zajímavý bonus. Dva dny po přednášce
dostanou všichni zájemci její text fotografie i obrázky v elektronické podobě. Tak se
za jeden rok všem dostane dost zajímavých informací. Jak s nimi naloží, bude
výhradně jejich věcí. Podmínkou k získání materiálů k přednášce je účast při jejím
přednesení. Výjimku budou mít pravidelní účastníci přednášek více než tři roky. A
těch je mezi námi dost.
BONBONKY PŘEDNÁŠEK:
Proč bonbonky? Někdy v sedmnáctém století se na francouzském královském dvoře objevily
cukrovinky, které královské děti vítaly slovy „dobré, dobré“ (bon, bon). A tak vznikly bonbony.

Příklad lednového bonbonku:

Jeho díla mají evropští králové, papežové, muzea v New Yorku, v Moskvě, ve Vatikánu, v Paříži,
jsou v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. Autor se jmenuje Josef Drahoňovský (18871938) a byl snad jedním z nejlepších světových gliptiků. Jeho jméno uvádějí encyklopedie mnoha
zemí a s úctou je vzpomínán ve stovkách publikací po celém světě. Jen u nás o něm málo víme.

Lednový bonbonek:

Glyptika představuje
umělecké rytí do drahých
kamenů, což je nesmírně
složité. Umělec stojí před
úkolem, který se dá popsat
tak, že by měl jakoby rychle
psát, když tužka by byla
upevněna ve stěně a písař by
se pohyboval po jejím hrotu
velkým neprůhledným
papírem. Něco úžasného.
Techniku Glyptiky používali
staří Sumerové, Egypťané a
později i Řekové. U nás
vznikla krásná díla v dobách
Karla IV. a Rudolfa II.
Josef Drahoňovský se
věnoval plastikám, rytí do
skla a sochařině.
Na snímku vlevo je
Svatováclavský pohár (váza
z vrstveného skla), který
Josef Drahoňovský zhotovil
v roce 1929 pro papeže Pia
XI.
Jeho umělecké znamení nese
řada významných budov
v Praze i v jiných městech a
zemích…

