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17. záÅ™í uplyne 180 let od narození muÅ¾e, jehoÅ¾ jméno je ukryto v dne&scaron;ní hádance. Tento Ä•eský kritik , historik
umÄ›ní, estetik, profesor dÄ›jin UK, pÅ™edseda výtvarného spolku UmÄ›lecké besedy , Ä•len poroty pro sochaÅ™skou výzdobu
Národního divadla a navíc zakladatel jednoho velmi významného spolku, se narodil 17. záÅ™í 1832 v DÄ›Ä•ínÄ›.
Narodil se do rodiny panského lékaÅ™e dÄ›Ä•ínského zámku. Jeho blízcí velmi záhy po jeho narození zemÅ™eli na
tuberkulozu. A tak se malý &scaron;estiletý chlapec ocitl v KropáÄ•ovÄ› Vrutici u Mladé Boleslavi, kde byl vychováván
pÅ™íbuznými.
R. 1841 ode&scaron;el do Prahy ke strýci a tam studoval na malostranském gymnáziu. Zajímala ho rovnÄ›Å¾
antická kultura, ovlivnil jej i revoluÄ•ní rok 1848. Pak studoval na vysoké a roku 1860 byl promován na doktora filosofie. O
dva roky pozdÄ›ji zaloÅ¾il spolu s J. Mánesem, J. Nerudou, K. SvÄ›tlou a dal&scaron;ími, významný spolek, pozdÄ›ji
pÅ™ejmenovaný E. Tonnerem. Stejný název poté nesl i Ä•asopis vydávaný od r. 1871.
Ani jeden z názvÅ¯ v&scaron;ak nelz
prozradit, neboÅ¥ by pak hádanka pÅ™estala být hádankou.
Roku 1881 byl ná&scaron; neznámý jmenován docentem
na Ä•eské technice, o rok pozdÄ›ji mimoÅ™ádným profesorem na Ä•eské univerzitÄ›. V té dobÄ› uÅ¾ byl Å¾enatý s mladiÄ•kou
svého pÅ™ítele. BohuÅ¾el, celý Å¾ivot musel Ä•elit hor&scaron;ímu zdravotnímu stavu, lékaÅ™i mu doporuÄ•ovali cviÄ•ení. Je
skonÄ•il, kdyÅ¾ se léÄ•il ze svých neduhÅ¯ v Tyrolsku a ne&scaron;Å¥astnou náhodou tam spadl do Å™íÄ•ky Aach a utonul.
srpna 1884 se tak uzavÅ™el Å¾ivot na&scaron;eho muÅ¾e. Jeho my&scaron;lenky v&scaron;ak nikdy zapomenuty nebyly, jiÅ¾
nÄ›kolikátá generace svojí úÄ•astí ve spolku zaloÅ¾eném na&scaron;ím neznámým, uplatÅˆuje Å¾ivotní zásady jakými jsou
vytrvalost, kázeÅˆ, kolektivizmus, láska k vlasti i práci, výchova mládeÅ¾e.
Ulici pojmenovanou po tomto muÅ¾i najdete
dnes snad v kaÅ¾dém vÄ›t&scaron;ím Ä•i men&scaron;ím mÄ›stÄ›, v Praze má nÄ›kolik pamÄ›tních desek, pochován je na
Ol&scaron;anských hÅ™bitovech.
HodnÄ› &scaron;tÄ›stí pÅ™i hádání pÅ™eje MIA A pokud se chcete pÅ™esvÄ›dÄ•it,Å¾e jste hádali správnÄ› - kliknÄ›te si...
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