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KNIHA, KTEROU BYSTE MÄšLI ÄŒÃ•ST
ÃšterÃ½, 14 bÅ™ezen 2017

ÄŒlovÄ›k nemÅ¯Å¾e znát v&scaron;echno. Ani v&scaron;echny. Tedy myslím slavné rodáky, kteÅ™í se tak Ä•i nÄ›jak zaslouÅ¾
proslavili. Ale pÅ™edstava, Å¾e u nás je to jen samý nedouk, nevzdÄ›lanec, buran a podobnÄ›, jak to do nás hustí uÅ¾ od dob
Henleina, pÅ™es Stalinovy soudruhy aÅ¾ po Å™iÅ¥olezné &bdquo;eurohujery&ldquo;, je nesmysl.

Mnozí Ä•tenáÅ™i mne vyzývali, abych napsal o na&scaron;ich krajanech, kteÅ™í nÄ›co velkého dokázali. MomentálnÄ
pracuji na jiných vÄ›cech, ale jen bych hodil pro zvÄ›davce, hledající na internetu, pár zajímavých jmen. TÅ™eba takový Juscelin
Kubitschek de Oliveira, brazilský president od 1956 do roku 1961. PÅ™íjmení Kubitschek získal od své matky, jejíÅ¾ dÄ›deÄ•ek
Nepomuk Kubitschek se narodil v jiÅ¾ních ÄŒechách. Nechal postavit nové hlavní mÄ›sto Brasilii a hlavnÄ› za jeho vlády byla
dokonÄ•ena v Brazílii hlavní silniÄ•ní síÅ¥. Obávám se, Å¾e kdyby Å¾il dnes v ÄŒesku, nepostavilo- neopravilo by se Å¾ádné
mÄ›sto a nevybudovaly by se poÅ™ádné poÅ™ádné dálnice.
Nebo co tÅ™eba architekt a stavitel Jan Letzel, který v
Hiro&scaron;imÄ› postavil moderní &bdquo;PrÅ¯myslový palác&ldquo;, který pÅ™eÅ¾il jako jediná budova v centru mÄ›sta výbu
atomové bomby.
A z dne&scaron;ní doby napÅ™íklad architektka Eva Le Peutrec, která postavila milionové mÄ›sto v ÄŒín
Architektura musí být v prvé Å™adÄ› o pokoÅ™e. V ÄŒínÄ› navrhla celkem 24 mrakodrapÅ¯, první z nich naprojektovala, kdyÅ¾
29 let. Od té doby stojí za návrhy nejenom vý&scaron;kových budov, ale i hotelových komplexÅ¯, multifunkÄ•ních center a
kanceláÅ™ských budov. Doslova na zelené louce navrhla mÄ›sto, které má milion obyvatel. Å˜eÄ• je o rodaÄ•ce z HoÅ™ic, kter
v Ä•ínské &Scaron;anghaji pracuje &scaron;est let. Nyní navrhuje i v Nové Kaledonii, kde Å¾ije se svým manÅ¾elem.
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vybudoval luxusní hotel na Maledivách:

KdyÅ¾ uÅ¾ jsme u architektury, co takhle architekt Petr KoláÅ™, který na

Také egyptologie je plná velikých jmen od BedÅ™icha Hrozného (1879 &ndash; 1952), který sice nerozlu&scaron;til klínové
písmo, jak se tvrdí, ale v roce 1917 publikoval první gramatiku chetit&scaron;tiny se struÄ•ným slovníkem. Hrozný tedy nebyl
&bdquo;lu&scaron;titelem chetitského písma&ldquo;, ale tím, kdo tento jazyk v klínopisných textech rozpoznal a rozklíÄ•oval.
ZpÅ¯sob lu&scaron;tÄ›ní byl na tehdej&scaron;í dobu fenomenální a inovativní &ndash; v &bdquo;lu&scaron;tÄ›ní&ldquo;
neznámého jazyka postupoval podle podobností v gramatice, a podle gramatických tvarÅ¯ pak rozlouskl celou strukturu
chetitského jazyka.
Ani byznys, pÅ™estoÅ¾e technika a obchod z malého státu jdou dÄ›lat zatracenÄ› tÄ›Å¾ko (o tom nÄ›
existují zde páni BaÅ¥ové, hlavnÄ› pomlouvaný a zatracovaný Jan Antonín BaÅ¥a. V roce 1939 ode&scaron;el do exilu a
usadil se v Brazílii. Podle vzoru výstavby moderního Zlína nechal v Brazílii postavit mÄ›sta Batatuba, Indiana SP, Mariapolis,
Bataguassu a Batayporã. V roce 1957 byl dokonce navrÅ¾en na Nobelovu cenu za mír, nominaci v&scaron;ak pokornÄ›
odmítl ve prospÄ›ch kandidáta z Brazílie. Jedním z nejvÄ›t&scaron;ích dÄ›l Jana Antonína Bati je most pÅ™es Å™eku Paraná, k
spojuje brazilské státy Mato Grosso a São Paulo.

Mohl bych pokraÄ•ovat dále. Ale víte co? ZaÄ•nÄ›te si Ä•íst sami. Narazil jsem na kníÅ¾ku &bdquo;VÄ›dci, vynálezci a
podnikatelé v Ä•eských zemích&ldquo; a v ní jsem na&scaron;el vybraných pÄ›t osob.
O Janu Markovi MarkÅ¯, vÄ›dci, kter
17. století, jsme se ve &scaron;kole ani neuÄ•ili a jak jsem koukal, dÄ›ti se o nÄ›m neuÄ•í ani dnes. Å½e by to bylo tím, Å¾e byla
oficielnÄ› &bdquo;doba temna&ldquo;, a tak tady úÅ™ednÄ› &ndash; &scaron;kolsky - nesmÄ›l být nÄ›kdo vzdÄ›laný a moudrý?
a to se podivíte, aÅ¾ najdete v kníÅ¾ce vÄ›ci, které jsme se o lapaÄ•i bleskÅ¯ Václavu Prokopu Divi&scaron;ovi ve &scaron;kole
ani my neuÄ•ili. A to pÅ™itom byl a je Divi&scaron; v uÄ•ebnicích uÅ¾ dávno jaksi kádrovÄ› &bdquo; provÄ›Å™ený&ldquo;, i k
byl katolický knÄ›z. To se ov&scaron;em tak-Åˆák ti&scaron;e zamlÄ•ovalo.
Je tam plno informací o bratrancích Veverkový
o nichÅ¾ jsme se uÄ•ili ve &scaron;kole, ale oni toho umÄ›li a udÄ›lali daleko více, o Janu Pernerovi, muÅ¾i budujícímu v
Rakousku-Uhersku Å¾eleznice. NÄ›koho takového bychom dnes potÅ™ebovali a taky alespoÅˆ podobnÄ› inteligentní vládu
&bdquo;Å™í&scaron;e&ldquo;, i kdyÅ¾ ani on to nemÄ›l lehké.
A je tam mÅ¯j oblíbenec Josef Ressel, jak jej známe ze
&scaron;koly, vynálezce lodního &scaron;roubu, coÅ¾ je ov&scaron;em informace typicky uÄ•ebnicovÄ› struÄ•ná a díky tomu
aÅ¾ témÄ›Å™ blbá. ProÄ•? No protoÅ¾e Josef Ressel má na kontÄ› tyto vynálezy: 1821 &ndash; pneumatická listovní
po&scaron;ta
1823 &ndash; nový typ buzoly neovlivnitelné magnetickým polem
1824 - mechanismus divadelního jevi&scaron;tÄ›
1826 - lisovací válcový stroj k výrobÄ› kovového zboÅ¾í + lodní mechanismus k jízdÄ› proti proudu silou proudu Ä•i parního stro
1827 - lodní (také nÄ›kdy uvádÄ›n jako nekoneÄ•ný) &scaron;roub pro pohon lodí + &scaron;roubový lis na víno, olej apod. +
parní mlýn s dutými kovovými válci na mletí obilí + mechanismus vyuÅ¾ívající vodní síly (i na velké vzdálenosti), která poté
napájí dal&scaron;í stroje
1828 - pÅ™ístroj k vyluhování barviv a tÅ™íslovin z rostlinných látek a k pÅ™emÄ›nÄ› tÄ›chto barviv a tÅ™íslovin na látky tuhé
hydraulický parní stroj s pouÅ¾itím vody, rtuti a parního stroje
1829 - kuliÄ•kové loÅ¾isko (bez tÅ™ení a mazání) + Ä•epové loÅ¾isko pro hÅ™ídele strojÅ¯
1830 - solivar (pro získávání kuchyÅˆské soli)
1832 &ndash; silniÄ•ní lokomotiva (= parní vÅ¯z)
1837 - regeneraÄ•ní parní stroj + hospodárná soustava parních strojÅ¯
1840 - umÄ›lé ohýbání dÅ™eva
1842 - návrh atmosférické váleÄ•kové dráhy + nový typ lisu na víno
1843 - nový typ pluhu (bez tÅ™ení) + vÄ›trný mlýn se svislou hÅ™ídelí a vÄ›trným kolem + epicykloidní mlecí mlýn (tedy vyuÅ¾
kruhového pohybu), díky nÄ›muÅ¾ bylo moÅ¾né mouku dlouhodobÄ› uchovávat
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1845 - pÅ™enosný optický polní telegraf (pro armádu)
1847 - perkusní granát
1850 - pneumatický stroj k dopravÄ› vytÄ›Å¾eného materiálu i osob z dolÅ¯
1851- mechanismus k pohonu paních strojÅ¯ lodí + nový typ dÄ›lové lafety
1854 - nový typ dvoukolového kabrioletu + prostÅ™edek k dlouhodobému konzervování dÅ™eva (pro stavbu lodí) + lodní
&scaron;roub otoÄ•ný kolem svislé osy a pÅ¯sobící jako kormidlo
1856 - pÅ™ístroj u urÄ•ování kvality dÅ™eva (= graduátor) + lodní dÄ›lová lafeta ke zmírnÄ›ní zpÄ›tného nárazu. K Resslový
nedatovaným vynálezÅ¯m, které jsou mu také pÅ™ipisovány, patÅ™í: - atmosférický systém vedení síly
- pÅ™enosný mandl na prádlo
- chemické palivo pro parní stroj
- nový zpÅ¯sob výroby mýdla
TakÅ¾e teÄ• uÅ¾ si se mnou a Suchým a &Scaron;litrem mÅ¯Å¾ete jen zapívat: &bdquo;..
koukáté, to koukáté...&ldquo;, co ten Ressel vymyslel.
KníÅ¾ku vydalo nakl. &bdquo;Jonathan Livingston&ldquo; v roce 2016, dal&scaron;í by snad mÄ›ly následovat. Ti
vyjmenovaní totiÅ¾ rozhodnÄ› nebyli jediní.
VÁCLAV VLK ST.

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 19 August, 2017, 19:32

