
 
 

2019-2020 IX. a X. 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 
(není-li uvedeno jinak) 

v 18.30 v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara v Čeladné II  
 
 

Někdy se na ně zapomíná a někdy na 
ně zapomínat nelze, protože již 
zapomenuti jsou a nejsou ani 

vzpomínáni. A přitom naše země má 
ve své historii mnoho osobností, 

patřících mezi znamenité 
představitele vědy lékařské. Lékaři 

patřili i v minulosti k všestranně 
vzdělaným lidem, kteří nezřídka 
vynikli v mnoha jiných oborech. 

Byli spisovateli, hudebníky, 
cestovateli, archeology, botaniky či 

dokonce i úspěšnými profesionálními 
vojáky. Většinou vynikli také proto, 

že byli nejen odvážní, ale i zdravě 
sebevědomí.  

 

Autorem tohoto seriálu je historik Petr Andrle, přednášející celého „Vlastivědného 
přednáškového cyklu“ v BRC Čeladná od roku 2011. Jeho články o českých lékařích 
vycházejí od 27. září 2017 každou středu na webu NEVIDITELNÝ PES Lidových novin 
(http://neviditelnypes.lidovky.cz/). V devátém a desátém ročníku zazní každý měsíc 
příběhy „pěti znamenitých lékařů českých“, jejichž dosud publikované příběhy budou pro 
přednášky upraveny a rozšířeny. V každém ročním programu nebude ani scházet humorná 
silvestrovská přednáška, konaná dne 31. 12. v půl desáté dopoledne. 
 

Každý měsíc se posluchači seznámí s pěti životními osudy lékařů, kteří budou pro každý 
rok cyklu řazeni abecedně. Celkem v letech 2019-2020 tak budou představeny příběhy 120 
lékařek a lékařů. Součástí každé přednášky bude již tradičně obrazová prezentace 
v PowerPointu, kterou zájemci obdrží na svůj e-mail. 
 

Na fotografii: Profesor MUDr. Jan Janský (1873-1921), objevitel krevních skupin  



PROGRAM PŘEDNÁŠEK V ROCE 2019 
 

Součástí každé přednášky je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi na otázky. 
Přednáší Petr Andrle, historik, spisovatel a publicista, místopředseda spolku Rozhledna. 

 

31. ledna 2019; 18.30 
Eduard Albert – chirurg, vlastenec a 
mecenáš;  
Karel Slavoj Amerling – lékař, botanik a 
pedagog;  
Jaroslav Bakeš – chirurg u sv. Anny v Brně;  
Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě 
Berchtold – přírodovědec 
a lékař;  
Jan Bělehrádek –
chirurg, botanik a politik; 
 

28. února 2019; 18.30 
Vincenc Alexandr 
Bochdalek – anatom a 
patolog;  
Jan Brod – nefrolog;  
Jaromír Broul primář 
porodnice v Čeladné;  
František Burian – 

plastický chirurg; 
Miroslav Fára – Mistr 
plastické chirurgie; 
 

28. března 2019; 18.30 
Antonín Fingerland – 
patolog;  
Josef Heřman Agapit – 
lékař a spisovatel; Eduard 
Grégr – lékař a novinář;  
Josef Greif – lékař a hudebník; Ferdinand 
von Hebra – první lékař dermatolog; 
 

25. dubna 2019; 18.30 
Theobald Held – lékař a rektor;  
Josef Herz – chirurg a generál;  
Jiří Heřt – osteolog;  
Antonín Heveroch – psychiatr;  
Jaroslav Hlava – patolog; 
 

30. května 2019; 18.30 
Anna Honzáková – první česká lékařka; 
František Chvostek – internista;  
Jan Janošík – anatom;  
Jan Jánský – psychiatr;  
Rudolf Jedlička – chirurg; 
 

27. června 2019; 18.30  
Arnold Jirásek – chirurg a klavírista; 
Vlasta Kálalová - di Lottiová – chirurg; 
Johan Josef Antonius Elezar Kittel – 
ranhojič;  
Radana Königová – plastický chirurg; 
Ludvík Pavel Kučera – profesor hygieny; 
 

Na snímku: Titulní strana knihy o životě úžasného ranhojiče 
Johana Josefa Antoniuse Elezara Kittela ze severních Čech… 

18. července 2019; 18.30 
Karel Kuffner – psychiatr;  
Otakar Kukula – chirurg;  
Vilém Dušan Lambl – patolog; 
Josef Vilém Löschner – balneolog;  
Jan Marek Marci – lékař a fyzik; 
 

29. srpna 2019; 18.30 
Karel Maydl – chirurg;  
František Jan Mošner – 
porodník; 
Zdeněk Mysliveček – 
psychiatr;  
Ignác Florentin 
Nádherný – soudní lékař;  
František Nessel – 
stomatolog; 
 

26. září 2019; 18.30 
Bohdan Neuretter – 
pediatr;  
Wiliam Mac-Neven – 
patolog;  
Antonín Novotný – 
rentgenolog a mecenáš;  
František Patočka 
bakteriolog; 
Hynek Pelc – hygienik; 
 

 

31. října 2019; 18.30 
Jan Matěj Pěšina – pediatr;  
Emanuel Purkyně – hygienik;  
Josef Reinhold – balneolog;  
Karel Rokytanský – patolog;  
Josef Schindler – přírodní lékař; 
 

28. listopadu 2019; 18.30 
Dimitrij Slonim – imunolog;  
Ladislav Syllaba – internista;  
Miloš Štejfa starší – kardiolog;  
Raimund Šrámek – zdravotní vládní rada; 
Josef Thomayer – internista; 
 

19. prosince 2019; 18.30 
Václav Trietz – patolog;  
Vladimír Vašíček – lékař Beskyd; 
Vladimír Vondráček – psychiatr; 
Jindřich Wankel – lékař a speleolog; 
Karel Weigner – anatom; 
 
SILVESTR 31. 12. 2019 v 9.30 
v restauraci U Sestřiček 
 

Smějeme se s lékaři, s pacienty 
a s mediky 


