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Angelo RONCALLI   
(25.11.1881  3.6.1963) 

 
Ako patriarchu Benátok ho zvolili 

(28.10.1958) za pápeža (Ján XXIII.). 

Zvolal 21. všeobecný snem Cirkvi rímsko-katolíckej (1962). 

Prispel k novým formuláciám pojmov a zásad radostnej zvesti. 

Vedel, že pravda preniká do duše človeka ľahšie, keď je 

podporená zmysluplnými prejavmi dobroty a porozumenia. 

Presviedčal vytrvalou láskou k jednote 

v pravde. K jeho hlavným cieľom patrilo 

rozvíjanie katolíckej viery, obnova 

kresťanského života veriacich, ale najmä 

„prispôsobenie cirkevnej disciplíny 

potrebám našich čias“. 

 

Z myšlienok 
 

 V hlasovaní svojich bratov kardinálov vidím znamenie vôle Božej a prijímam 

voľbu ako kríž 

 Vždy som sa staral viac o to, čo zjednocuje, než o to, čo rozdeľuje a vyvoláva 

kontrasty. 

 Treba ohlasovať pred tvárou sveta dobrotu, aby prenikla dovnútra a ovládla celý 

individuálny a spoločenský život. 

 Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého človeka,  
to znamená, ak každý nebude zachovávať Bohom stanovený poriadok. 

 Ľudia si čím ďalej tým viac uvedomujú, aký veľký význam má dôstojnosť ľudskej 

osoby a koľko námahy si vyžaduje snaha po jej patričnom zdokonalení. 

 Cirkev dnes dáva prednosť tomu, užívať skôr liek milosrdenstva ako prísnosti. 

Potrebám dneška môže odpovedať skôr tým, že preukáže platnosť svojej náuky, 

ako keď bude čokoľvek odsudzovať. 

 Uvedomujem si, že to potrvá dlhý čas. Ani vy, ani ja nebudeme pri oslave veľkej 

slávnosti zmierenia. Ani moji najbližší nástupcovia. Ale niekto musí začať búrať 

prekážky, ktoré stoja v ceste. 

 Celý život by mal byť jednou silnejúcou piesňou, ktorá mohutnie tým viac,  

čím viac sa otvára všetkému, čo je vzácne pred Bohom. 

 Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, 

ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej 

dobroty Boha, ktorý povedal: "Naplňte zem, podmaňte si ju." 
 

 Láska je výsledok a vrchol všetkých najlepších 
vlastností. Ona má preniknúť každý skutok,  

každú myšlienku, každý pocit...   
 

 Sme určení na diela lásky, nie na výpravy nenávisti. 
 

 Kto bližšie spozná Slovanov, ten sa presvedčí, že nosia v sebe 

mnoho prekrásnych čŕt nádhery samého Boha.                      
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Adam SMITH  
(5.6.1723 – 17.7.1790)                        

Škótsky morálny filozof, etik a sociológ, 

zakladateľ modernej politickej ekonómie. 

Jeho kniha Bohatstvo národov, bola 

jedným z prvých pokusov o analýzu 

historického vývoja priemyslu a obchodu v Európe. Hlavnou 

myšlienkou jeho teórie bol fakt, že štát by do ekonomiky vôbec nemal 

zasahovať. Voľný trh, hoci vyzerá chaoticky a neviazane,  

je v skutočnosti vedený k výrobe správneho množstva a druhov statkov 

takzvanou „neviditeľnou rukou“. Veril, že hoci sú ľudia často vedení 

lakomstvom a sebeckými pohnútkami, konkurencia na voľnom trhu 

pôsobí v prospech spoločnosti ako celku. Podstatou neviditeľnej ruky  

je mocná a príťažlivá myšlienka spontánnej harmónie individuálneho  

a spoločenského záujmu. Smith predpokladal, že prirodzená cena závisí 

na prirodzenej výške mzdy a na prirodzenej miere zisku. Tak učinil 

nákladovú teóriu hodnoty závislú na teórií rozdeľovania. V niektorých 

prípadoch z dnešnej doby sa potvrdzuje, že tržná ekonomika sa bez 

absolútnych zásahov štátu nezaobíde. Určité oblasti hospodárstva, ktoré  

by sa v súkromnom sektore samostatne nerozvíjali a pre danú zem sú 

nevyhnutné, zostanú vždy pod vplyvom štátnej moci. 
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith 

 

Z myšlienok 
 

Peniaze a úspech ľudí nezmenia, zdôraznia iba to čo v nich je. 
 

Ničomu sa jedna vláda od druhej nenaučí rýchlejšie  
ako umenie ťahať z vreciek ľudí peniaze.  

 

Bohatstvo človeka sa meria tým, koľko si môže požičať. 
 

Pri zamestnaní nižšieho druhu celá rozkoš z práce tkvie  

v odmene za ňu.  
 

Predpokladať, že ako bohatí by sme sa správali ako nebohatí, je to isté,  

ako predpokladať, že zostaneme triezvi, aj keď budeme celý deň piť. 
 

Veda je účinná protilátka proti jedu nekritického myslenia a povier. 
 

Človek, ktorého život núti ustavične vykonávať jednoduché úlohy s rovnakým alebo 

takmer rovnakým účinkom, nemá príležitosť cibriť svoj úsudok, aby si vyjasnil svoju 

schopnosť vymýšľať a vynachádzať prostriedky, ktorými by odstránil vyskytujúce sa 

prekážky. 
 

Človek je bohatý, alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí 

nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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Mikuláš GALANDA 
(4.5.1895 – 5.6.1938)        

Maliar, grafik, ilustrátor. Vynikol poetickým 

farebným výtvarným výrazom, spájal podnety 

z ľudovej kultúry s modernými postupmi. 

Sústredil sa na lyrické kompozície s námetom 

materstva a ženského aktu (Milenci, Ráno,  

Po kúpeli, Pieseň, Matka), maľoval sedliakov 

aj zbojníkov (Na horách, Smutní zbojníci), 

spracúval mestské i sociálne témy (Žobraví 

speváci, Na ulici). Stal sa legendou 

moderného slovenského umenia. Okrem 

množstva výstav po celom Československu 

vystavoval svoje diela v New Yorku,  

v Moskve i na Svetovej výstave v Paríži 

(1937), kde získal striebornú medailu za knižnú grafiku a ilustráciu. 
http://www.nedbalka.sk/stala-expozicia/zoznam-autorov/mikulas-galanda 

http://portal.galanda.sk/?id_menu=10841 

Z diela 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_(mesto)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE
http://www.nedbalka.sk/stala-expozicia/zoznam-autorov/mikulas-galanda
http://portal.galanda.sk/?id_menu=10841
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Paul GAUGUIN 
(7.6.1848 – 8.5.1903) 

 

Francúzsky maliar, grafik, keramikár, rezbár. 

Maľoval krajinky, akty, portréty, figurálne 

a žánrové kompozície. Farebnosť a perspektíva 

jeho obrazov sú nezvyčajné. Pri maľbe využíva 

veľké farebné plochy a kontrasty medzi nimi. 

Nesústredí sa iba na kresbu krajiny,  

ale znázorňuje aj určitý dej. Ďalšími 

charakteristickými znakmi jeho diel sú 

harmónia teplých farieb, zjednodušenie 

objemov a potlačenie tieňov. 

 

http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/paul--gauguin.html 

https://zivotopis.osobnosti.cz/paul-gauguin.php              https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

Z diela 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/paul--gauguin.html
https://zivotopis.osobnosti.cz/paul-gauguin.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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František PALACKÝ  
(* 14. 6. 1798 – † 26. 5. 1876) 

 
Narodil sa na Valašsku, v prostredí českobratských 

protestantov. Vyštudoval na evanjelických školách  

v Trenčíne a v Bratislave. Bol mimoriadne talentovaný, 

postupne zvládol až desať cudzích jazykov. Stal sa (1829) historiografom 

Českého kráľovstva a získal prístup do významných archívov v Čechách 

aj v Európe. Publikoval nemecky aj česky, vydal syntetické dielo Dějiny 

národu českého v Čechách a na Moravě I–V, 1848–76; české dejiny videl 

ako neustály boj českého živlu s nemeckým. Učil, že treba neustále 

myslieť v dimenziách tak o storočie naspäť, ako aj o storočie dopredu. 

Bol uznávaným predstaviteľom austroslavizmu (zjednotenia Slovanov  

v rámci federalizovanej rakúskej ríše). Predsedal (1848) Slovanskému zjazdu v Prahe, bol aj 

poslancom Ústavodarného snemu. Český historik, politik a kultúrny činiteľ bol ako ...mladý učenec, 

vychovaný mezi Slováky, Němci a Maďary v uherské zemi, znenáhla uznaným vůdcem  

a organisátorem obrodné snahy národní, hlavním představitelem doby 

obrození a takřka zákonodárcem naší novodobé obce národní (Josef Pekař). 
http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=palackyf&kat=litcz 

 

Z myšlienok 
Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu 

budiž dýchání mé. Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím 

nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy  

ve službu svému národu. 

Dílem svým posloužit chci milovanému národu svému věrným 

obrazem minulosti jeho, ve kterémž by jako v zrcadle poznal sebe 

sám a vzpamatoval se v tom, čehož mu potřebí jest. 
 

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. 

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik  

jako tvůj odpůrce. 

Nic než národ má právo na existenci. 

Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování 

jejímu potřebí jest. 
 

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají  

a filozofové nechápou… Silní jsme jen silou ducha. 
 

Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile  

a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti  

a šľachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, 

nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti. 

 

                                      

http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=palackyf&kat=litcz
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikiquote.org/wiki/Vlast
https://cs.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikiquote.org/wiki/Spravedlnost
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C4%BEachetnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nula
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mravnos%C5%A5
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Blaise PASCAL   
(19.6.1623–19.8.1662) 

 

Meno Pascal si určite pamätáte nielen podľa pomenovania 

jednotky tlaku v sústave SI, ale aj podľa Pascalovho zákona: 

Tlak v kvapalinách sa šíri vo všetkých smeroch rovnako. Blaise 

Pascal, francúzsky matematik, fyzik, filozof, spisovateľ, opísal 

hydrostatický paradox, zákon spojených nádob a princíp hydraulického lisu. 

Dokázal, že tlak vzduchu závisí od nadmorskej výšky, teploty a vlhkosti vzduchu. 

V teórii čísiel odhalil základné pravidlá deliteľnosti, skúmal kužeľosečky, poznal 

usporiadanie kombinačných čísel a ich využitie pre rozklad mocnín dvojčlena.  

Patrí k zakladateľom teórie pravdepodobnosti i predchodcom diferenciálneho  

a integrálneho počtu. Skonštruoval sčítací stroj, predchodcu mechanických 

kalkulačiek. Pochopil význam axiomatickej metódy pre matematiku. Priblížil človeka k pochopeniu 

nekonečna. Vedel, že matematikou sa nedokáže všetko, ale čo sa dokáže, to je jednoznačné. Uznal,  

že príroda zjavne manifestuje Boha, ale zároveň ho aj skrýva. Silu rozumu doplnil silou srdca, v ktorom  

ten kto verí, nič nemôže stratiť a všetko môže získať. Bol obdivuhodný v množstve  

i rôznorodosti postrehov o ľudskej osobnosti. Jeho Penseés  Myšlienky vynikajú 

silou predstavivosti i expresivitou. Sú pozoruhodným filozofickým, ale aj dôstojným 

literárnym dielom francúzskej literatúry. Pascal vnímal paradoxy človeka v jeho 

biede i veľkosti, medzi absolútnou hodnotou i zbytočnou ničotou, v spojení rozumu  

s vierou, v milosti i zatratení. 
 

Z myšlienok 
 

 Najistejšou vlastnosťou ľudskej existencie je rozpor. 

 Len tam, kde cítime, máme istotu; tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty...  

 Pravdu spoznávame nielen rozumom, ale tiež srdcom. Srdce má svoje dôvody, 

ktoré rozum nepozná... Pravda poskytuje istotu, ale už aj samotné jej hľadanie 
poskytuje pokoj. 

 Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... Myšlienka tvorí veľkosť 

človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, aby myslel... Celá naša dôstojnosť spočíva  
 v myslení. V ňom sa musíme vzopnúť, nielen v priestore a čase, ktoré nedokážeme 

naplniť. Usilujme sa teda, aby sme mysleli správne. V tom je princíp mravnosti.  

 Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými. 
 Spravidla nás presvedčujú viac tie dôvody ktoré sami objavíme, než tie,  

na ktoré prišli iní. 

 Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.  
 Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné. 

 Rozpornosť nie je známkou nesprávnosti, rovnako ako neprítomnosť rozporu nie 

je známkou pravdy. 

 V tejto dobe je pravda tak zatemnená a lož tak zavedená, že pravdu môže poznať 

iba ten, kto ju miluje. 

 Pokora a používanie rozumu  v tom spočíva pravé kresťanstvo. 
 Spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby spravodlivosť sa stala mocou  

a moc spravodlivosťou. 

 Prirodzenosť je taká, že všade dosvedčuje strateného Boha – v človeku i mimo 

neho... Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci  

(Dieu sensible au coeur). 

 V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh.                                  

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.fondazioneblaisepascal.org/images/blaise_pascal_bn_figura_intera.jpg&imgrefurl=http://www.fondazioneblaisepascal.org/&usg=__jcSpgHuETJL_oWexi_X8ajW3a60=&h=555&w=450&sz=59&hl=sk&start=4&sig2=szbb8H5F6Vpwj0LhpzNPqA&tbnid=T_VwAU0OOtRJLM:&tbnh=133&tbnw=108&prev=/images?q=Blaise+PASCAL&gbv=2&hl=sk&sa=G&ei=qIvjSZqhGY-L_QaZ8bSVDg
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Roald AMUNDSEN 
(16.7.1872 – asi 18.6.1928) 

 

Nórsky polárny bádateľ, ktorý ako prvý človek dosiahol 

južný geografický pól (14. – 15.  decembra 1911 spolu so 

štyrmi sprievodcami a psím záprahom). Dobytie Južného 

pólu mu trvalo 99 dní. Za ten čas prešiel okolo 3000 

kilometrov. Amundsen vyrozprával svoj príbeh v knihe 

Južný pól: Príbeh nórskej antarktickej expedície na lodi 

Fram, 1910–1912. 
Amundsen chcel zachrániť posádku Nobileho 

havarovanej vzducholodi Italia. 18. júna 1928 vyrazil 

hydroplánom z Nórska na pátraciu akciu. Lietadlo sa 

zrútilo do Barentsovho mora, jeho telo sa nikdy nenašlo. 
 

Z myšlienok a ciest 
 

Nikdy som nepoznal nikoho, kto by sa dostal  
do situácie natoľko protikladnej svojim túžbam.  
Od detstva som sníval, že dosiahnem severný pól 
 a hľa, nájdem sa na južnom. 
 

Odvaha znamená po zrelej  úvahe s láskou  
a pokojom pristúpiť k činu. 
 

Tak sme dorazili a mohli sme vztýčiť našu vlajku 
 na geografickom južnom póle. Vďaka Ti, Bože!  

 
 

 

 

 1903 - 1906 poprvé proplul na jachtě 
Severozápadním průjezdem od Grónska podél 
pobřeží Severní Ameriky do Nome na Aljašce. Určil tu polohu magnetického pólu. 

 1911 dorazil k pobřeží Antarktidy a 14. prosince 1911 jako první stanul na jižním pólu,  
čtyři týdny před Scottem. Amundsen objevil neznámé pohoří, místy vysoké 4 500 m., které nazval 
pohoří královny Maud. 

 1918 - 1920 projel se škunerem Maud Severovýchodním průjezdem z Norska podél severních břehů 
Evropy a Asie k Beringovu průlivu. 

 1926 rozvoj letectví ho podnítil k pokusům využít v polárních oblastech vzducholodí a letadel.  
Spolu s Nobilem přeletěl vzducholodí Norge severní pól, krátce po Byrdovi, který dosáhl pólu  
letadlem ze Špicberk.       
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William GOLDING 
(6.3.1911 – 19.6.1993) 

Občan, románopisec a učiteľ, anglický spisovateľ 

a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 

(1983), študoval v Oxforde (prírodné vedy 

a angličtinu) a vstúpil (1940) do armády. Slúžil  

na krížnikoch, lodiach, ktoré lovili míny, sám 

velil na torpédoborci. Zúčastnil sa na vylodení 

v Normandii. Mal možnosť vidieť 

najnebezpečnejšie vojenské akcie. Zážitky neskôr 

premietol do zobrazovania človeka v krajných 

situáciách. Vo svojich literárnych dielach  

sa principiálne vyrovnáva so zlom, aj keď tým vzniká  druh temného 

optimizmu. Poukázal aj na to, že ľudia strácajú svoje hodnoty a morálku  

ak sú mimo civilizácie. V prvom románe Pán much (1954), búral mýtus  

o „vždy a vo  všetkom najlepších Angličanoch" aj zažité presvedčenie,  

že deti nie sú schopné rafinovaného zla. Vedel, že strach a nádej formujú 

postoje ľudí v zápase zla a dobra, v otázkach života a smrti, vo vzťahu 

slobody a nevyhnutnosti. Ako optimistický pesimista uznal: Všetko nie je 

stratené. Kráľovná Alžbeta II. mu udelila (1988) čestný rytiersky rad. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Golding 

 

Z myšlienok  
 

Lidé nejsou nikdy úplně takoví, za jaké je člověk má. 

Možná, že to zvíře přece neexistuje. Chtěl jsem říct, snad jsme to jen my sami. 

Myšlení je něco cenného, co dosahuje výsledků. 
 

Námětem knihy je pokus vysledovat vady společnosti  
k jejich kořenům ve vadách lidské povahy. Cílem příběhu  
je ukázat, že stav společnosti nutně závisí na morálním 
charakteru jednotlivců a nikoli na politickém systému,  
ač se zdá sebelogičtější nebo poctivější. 
 

Já z něho mám strach, a proto ho znám. Když se někoho 
bojíš, tak ho sice nenávidíš, ale nemůžeš si pomoct,  
abys na něho v jednom kuse nemyslel. Namlouváš si,  
že von vlastně není zlej, ale když ho pak zase uvidíš,  
tak to je zrovna jako astma - nemůžeš ani dejchat. 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru
https://sk.wikipedia.org/wiki/1983
https://sk.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEbeta_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Golding
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Josef Václav MYSLBEK 
 (20.6.1848  2.6.1922) 

 

Nesporne patrí k najvýznamnejším osobnostiam 

moderného sochárstva (monumentálneho realizmu) 

v Čechách. Vyštudoval (18681872) Akadémiu 

výtvarných umení v Prahe. Stal sa umelcom 

patriacim ku generácii ND (na bočnom portáli 

fasády sú jeho Zpěvohra a Činohra). Pôsobil ako 

profesor na Umelecko-priemyslovej škole, aj na 

Akadémii výtvarných umení V Prahe (jeho žiakmi 

boli aj J. Štursa, B. Kafka). Jeho dielo je ovplyvnené 

antikou, novorenesanciou a klasicizmom. Vychádzal z ideí českého 

obrodenectva. Vytvoril idealizované súsošia z historických bájá  Lumír a Píseň, Libuše a Přemysl, 

Záboj a Slavoj a Ctirad a Šárka, ale aj monumentálne diela Kardinál Schwarzenberg, Humanita, 

Oddanost. Vrcholným tvorby je jazdecká socha sv. Václava. Vyportrétoval do bust F. Palackého,  

J. Hlávku, B. Smetanu, vytvoril pomník K. H. Máchu na pražskom Petříně i pomník F. L. Riegra  

v  Riegrových sadoch. 
 

Z myšlienok a diela 
Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte. 

 

                  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Josef_Vaclav_Myslbek_Vilimek.jpg
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Zdenĕk KOPAL 
(4.4.1914−23.6.1993) 
 

Najvýznamnejší český astronóm 20. storočia, rodák 

z Litomyšle,  univerzitný profesor (1961-1981 vedúci 

katedry astronómie na univerzite v Manchestri).  

Po absolvovaní KU v Prahe odišiel (1937) ako štipendista do USA  

a tam sa po vypuknutí 2. svetovej vojny aj usadil. Stal sa autorom 

a spoluautorom viac než 400 vedeckých prác (z toho okolo 80 patrí  

do oblasti numerickej matematiky), asi 50 knižných publikácií, písal  

aj popularizačnú literatúru (Zpráva o vesmíru, Vesmírní sousedé naší 

planety, O hvĕzdách a lidech). Stal sa svetovou autoritou 

 vo výskume zákrytových premenných 

hviezd, Mesiaca a terestrických planét, zohral významnú úlohu 

aj v programe NASA. Drobné vzorky mesačného prachu, ktoré dostal, 

dal na hrob J. Verna. Bohom nadaný astronóm. 

 

Z myšlienok 

 

 Já bych to nikam nedotáhl, kdybych neemigroval. Praha je totiž 

tak nádherné město, že kdybych zde zůstal, prohlížel bych si 

stále krásy města a na astronomii bych neměl čas. 

 Sme si vedomí existencie vesmíru i nás samých – môžeme sa 

snažiť porozumieť tomu, čo máme pred očami... každý z nás 

zostane ako jedinec v celých dejinách vesmíru jedinečnou 

bytosťou... Život vo vesmíre je niečo vzácne a cenné, niečo,  

čo treba chrániť a nie svojvoľne ničiť...Výskum tajomstiev 

vesmíru môže byť spojený aj so zmyslom ľudskej existencie... 

 Nastupující generaci mladých hvězdářů bych rád vzkázal, aby nedali na to, co jim 

říkají staří (často již životem zklamaní)... ale, aby řídili svůj směr tam, kde cítí,  

že svým talentem dokáží naší vědě co nejlépe prospět. Nestarejte se příliš 

o budoucnost – která je stále ještě neextrapolovatelná – nýbrž nastavte svůj 

navigační kurz na hvězdy, nikoliv na poziční světla okolních lodí! 

 Hvězdy se na obloze chovají podobně jako lidé na Zemi. Osamělý člověk  

je podobně jako osamělá hvězda často nesdílný. Můžeme popsat jeho zevnějšek,  

ale není snadné proniknout do jeho nitra. Jiná situace nastane, vidíme-li  

jej ve společnosti jiného člověka. A stejně jako u hvězd je u lidí hloubka jejich 

vzájemného vztahu tím větší, čím jsou si navzájem blíž. Pokud váš soused zůstává 

od vás v určité vzdálenosti, můžete si dovolit příliš si ho nevšímat; ale když  

se dostanete blízko k sobě, není to již tak snadné. A u hvězd je tomu právě tak − 

jen s tím rozdílem, že zákony, kterými se řídí vzájemné fyzikální vztahy složek 

těsných dvojhvězd, jsou mnohem jednodušší než zákony lidské psychologie  

a jsou také daleko lépe probádány. 

 … poselství, že matematika je „pravda a krása“,  

jsem se během své vlastní pedagogické dráhy v různých 

částech světa snažil předávat dalším… 
 

 

http://pardubice.idnes.cz/foto.aspx?foto1=MT5252c3_kopal.jpg
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Eric Arthur BLAIR  
George ORWELL                                            

(25.6.1903−21.1.1950) 
Britský novinár a spisovateľ je 

všeobecne považovaný za najlepšieho 

anglického esejistu vôbec. Zúčastnil sa 

vojny, kde bol ťažko ranený do krku  

a jeho hlas tak ostal doživotne 

poznamenaný, okúsil biedu špinavého 

života na ulici a pre svoje názory zažil  

aj prenasledovanie. Slávu získal dielom 

1984. Strata súkromia, vplyv 

manipulácie a moci, ovládanie masy ľudí 

a ich myslenia sú v dnešnej informačnej 

spoločnosti aktuálnymi témami. Muž,  

čo predvídal totalitné peklo. Spisovateľ, 

ktorého fascinoval jazyk a morálka, 

zápasil s myšlienkami nadčasovými i univerzálnymi. 

https://www.cbdb.cz/autor-61-george-orwell 
 

Z myšlienok 
 

Tajomstvo vládnutia spočíva totiž v tom,  
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť  
so schopnosťou učiť sa z minulých chýb. 
Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto 
ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. 
Bohatstvo a privilégiá sa najlepšie obhajujú, 
keď sú spoločným vlastníctvom. 
 Nadšenie je schopnosť vidieť niečo aj v ničom. 
Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia 
než tá predošlá, a múdrejšia ako tá 
nasledujúca...  

Následky každého činu obsahuje už samotný čin...  
Minulosť je to, na čom sa dohodnú záznamy a pamäť.                Koniec je obsiahnutý v začiatku. 

 

Lidé mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nepředpokládají, že cílem života je být 
šťastný.                                       Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost. 
Na světě je pár takových věcí, že jenom intelektuálové jsou tak šílení, aby jim uvěřili. 

Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům. 
Možná že člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu rozuměl.  
Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát 
dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící 
na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším 
úkolem dohlédnout, aby tam zůstala. 
U jakékoli důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat. 

Existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec. 
Jestli cítíš, že zůstat lidský stojí za to, i když to nemůže mít vůbec žádný konkrétní 
výsledek, tak jsi je porazil.  
Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše.  
 

https://www.cbdb.cz/autor-61-george-orwell
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Willard V.O. QUINE 
(25.6.1908 – 25.12. 2000) 
 

Americký filozof, logik a matematik, 

predstaviteľ analytickej filozofie a filozofie 

vedy. Zoznámil sa s najvyspelejšími formami 

empirizmu   a formálnej logiky. Zajímal sa  

aj o ontológiu, epistemológiu a jazyk. Napísal 

okolo 20 kníh a asi 200 odborných pojednaní (napr. Matematická 

logika (1940), O tom, čo je (1948), Dve dogmy empirizmu, 

Z logického hľadiska (1953), Slovo a predmet, Cesty paradoxu 

(1960), Ontologická relativita a iné eseje (1969), Hľadanie pravdy 

(1990). Jazykovú komunikáciu vnímal celostne, lebo nemožno 

vyvrátiť alebo potvrdiť jednotlivý výrok, ale vždy len v hre celej 

teórie (ontologická relativita). Filozofiu vnímal ako možnosť 

vyjasniť ako človek poznáva svet a ako sa k svetu vzťahujú teórie, ktoré si o ňom vo svojich 

jazykoch vytvárame. Domnieval sa, že všetko, čo dokážeme vyjadriť v prirodzenom jazyku, 

dokážeme vyjadriť i v rámci jazyka štandardnej logiky. Svet do podoby sveta predmetov utvárame 

vždy až prostriedkami nášho jazyka a našej pojmovej sústavy. 

 

Z myšlienok 

 

 Nežijeme v pravde, ale pravda, ak ideme za ňou, žije v nás, hovorí 

našimi ústami. Vtedy, ju hľadáme tak usilovne, že ju nachádzame. 

 Celé naše poznanie alebo viera, od najformálnejších záležitostí 

zemepisu a histórie po najhlbšie zákony atómovej fyziky  

či dokonca čistej matematiky a logiky, je dielom človeka,  

ktorý sa dotýka skúsenosti len na okrajoch. 

 Celá veda je ako silové pole, ktorého okrajovými podmienkami 

je skúsenosť. 

 Veda nadväzuje na zdravý rozum a nasleduje ho v tom,  

že rozširuje ontológiu, aby zjednodušila teóriu. 

 Vo vede ide vždy o zaoberanie sa jedným problémom 

s pomocou našich odpovedí na problémy iné. 

 Jednotkou empirickej skúsenosti je celá veda. 

 Každému človeku je dané dedičstvo vedy aj neutíchajúci 

príval zmyslovej stimulácie. 

 Byť znamená byť hodnotou premennej... Kvantifikácia je 

všeobecným nástrojom hovorenia o objektoch.                      

http://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Logik&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_filozofia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia_vedy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia_vedy
http://www.beletry.sk/products/5/8/c/58c7d940739221ccd2e067f7a83d25a1_big.jpg
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Hans URS von BALTHASAR 
(* 12. 8. 1905 – † 26. 6. 1988) 

 

Švajčiarsky katolícky teológ študoval 

na benediktínskych a jezuitských školách  

vo Viedni, Berlíne a Zürichu. Kňazom sa stal roku 

1936. Patril k predchodcom vatikánskeho koncilu, 

zaradil sa medzi znovuobjaviteľov dedičstva obdobia 

patristiky. Napísal trilógiu Sláva  Teodramatika  

Teologika aj publikáciu Iba láska je dôveryhodná. 

Založil medzinárodnú katolícku revue Communio. 

Zdôraznil, že pre kresťanskú vieru a modlitbu je úplne 

zásadné, že Boh prehovoril k ľuďom a skrz svojho 

Syna, sa stal úplným človekom, stelesnením zmluvy. 

Odvtedy je možná dvojaká láskavá cesta: Boha k človeku i človeka k Bohu.  

 

Z myšlienok 
 Boh, ktorý bol tridsať rokov murárom a tesárom, si poradí aj s troskami mojej 

duše... Kresťania pozerajú na západy slnka, ale im slnko nikdy nesmie zapadnúť. 

 Celý život čakáme na neobyčajného človeka; namiesto toho by sme mali premeniť 

na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás. 

 Čo je v nás, je väčšie ako my; obsah je teda väčší ako nádoba. Nezáleží na tom,  

či nádoba praskne alebo len pretečie; dôležité je jedno: aby sa posolstvo šírilo 

ďalej. 

 Je pekné, že medzi priateľmi možno mnohé zamlčať, a neskalí to ich súlad.  

 Medzi manželmi je to ťažšie... Nechať dozrievať je striebro, rozhodnúť sa zlato. 

 Kniha je vždy rozhovor, ktorý sa nemohol uskutočniť. 

 Kristus hľadá v mojej duši Otcovu vôľu; Otec v nej hľadá Synov obraz.  
Keď sa v nej obidvaja stretnú, je plná Ducha Svätého. 

 Nedostali sme otázku, ale pozvanie... Kríž je kritická situácia lásky. 

 Nič nie je nudnejšie ako zložitá duša a nič nie je napínavejšie ako jednoduchá 

duša... Prehľad má len ten, kto vie veľa prehliadnuť. 

 Pokora nie je žiadna čnosť, ale poznanie, že nám všetky čnosti chýbajú. 

 To najvyššie, čo si ľudia vedia navzájom darovať, je podnet pre lásku a bázeň. 
 Význam je vždy bohatší ako jeho vyjadrenie. 

 Zlá láska je lepšia ako žiadna, žene sa udeľuje odpustenie, nie však farizejovi - iba 

preto, lebo nič neurobil... Svätci sú odpoveďou zhora na otázky zdola. 

 Naše počiatočné slovo sa nazýva krása. Krása je posledným slovom, ktoré si 

uvažujúci intelekt môže dovoliť vysloviť, pretože ona korunuje, sťa svätožiara 

nepochopiteľného jasu, dvojitú hviezdu pravdy a dobra a ich vzájomný 

nerozlučiteľný vzťah... Každý dotyk krásy ukazuje na večnosť. 
 Boh, ku ktorému dospejeme, je nebom. Boh, ktorého 

stratíme, je peklom. Boh, ktorý nás očisťuje, je očistcom. 

 Iba Duch Svätý môže spôsobiť, aby Božie slovo bolo 

prijaté človekom v jeho dejinách i prirodzenosti; preto 

iba v Duchu Svätom môže človek prijímať, uvažovať  

a chápať slovo.                                                           

http://sk.wikiquote.org/wiki/12._august
http://sk.wikiquote.org/wiki/26._j%C3%BAn
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1doba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Posolstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Striebro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlato
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozhovor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%B4%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Syn
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obraz
http://sk.wikiquote.org/wiki/Duch_Sv%C3%A4t%C3%BD
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ot%C3%A1zka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pozvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podnet
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/B%C3%A1ze%C5%88
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Farizej
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%AD
http://www.romancatholicism.org/balthasar-hope_files/image002.gif
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Alexis CARREL 
(28.6.1873 – 5.11.1944)  

 

Francúzsky chirurg a fyziológ sa stal uznávaným 

priekopníkom v oblasti transplantácii tkaní 

a orgánov. Do školy chodil k jezuitom, vyštudoval 

medicínu v Lyone (1910), tam pôsobil ako lekár 

i profesor na lekárskej fakulte. Od roku 1904 pôsobil 

v Kanade a v USA, V Rockefellerovom ústave pre lekársky výskum  

v New Yorku dokázal, že bunkové tkanivo je možné udržať naživo aj umelo  

vo vhodných podmienkach. Popísal a uskutočnil (rýchlo a zručne pomocou 

veľmi jemnej ihly a netradičnej metódy) zošívanie ciev, uskutočňoval 

transplantácie orgánov medzi zvieratami (1908). Za práce o šití ciev 

a transplantáciu ciev a orgánov získal Nobelovu cenu (1912).  Venoval sa aj konštrukcii umelého 

srdca a systematickému skúmaniu vplyvu prostredia na človeka. Napísal netradičnú popularizačnú 

prácu Človek, tvor neznámy (1935), ktorá bola preložená do mnohých jazykov. Spoznal,  

že spoločnosť nerobí človeka šťastným, pretože je založená viac na technike než na človeku  

(možno by sme mali radšej prirodzené zdravie, morálnu i duchovnú rovnováhu, pokoj a istotu, 

dobrotu a dôstojnosť). Bol svedkom zázrakov, ale aj sám ich robil. Aj keď sa vo svojich názoroch 

a vyjadreniach dostával do rozporov a nepochopenia, znovu našiel hlbokú vieru. 
 

Z myšlienok 
 Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť. 

 Človek môže dosiahnuť dokonalosť len vtedy, 
ak nechá rozpustiť svoju krásu v láske. 

 Myšlienky sa rodia v ľuďoch, ktorí sú schopní lásky aj nenávisti.  

 Veľkí bádatelia sa vyznačovali hlbokou intelektuálnou poctivosťou. Sledovali 

fakty, nech viedli kamkoľvek. 

 Obrovský náskok, ktorý získali vedy o neživých veciach pre vedami o živých 

bytostiach, je jednou z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva. 

 Dnes je mnoho ľudí, ktorí chcú uniknúť otroctvu dogiem modernej spoločnosti. 

 Ak by spoločnosť uznávala osobnosť ľudských bytostí, bola by prinútená zmieriť 

sa s nerovnosťou. Tým, že sa snažíme zaviesť rovnosť medzi ľuďmi, odstraňujeme 

osobné zvláštnosti, ktoré boli veľmi užitočné. 

 Pre človeka je často to, čo nie je merateľné, dôležitejšie než to, čo merateľné je. 
 Nemôžeme prehliadať svet zamilovaných, básnikov, vedcov a svätcov. Nelogické 

činnosti ducha sú rozsiahlejšie ako činnosti logické. 

 Mysticizmus prináša človeku splnenie jeho najvyšších prianí, vnútornú silu, 

duševné osvietenie, božskú lásku i trvalý pokoj... Niektoré mystické stavy, ako 

napríklad modlitba, majú pozitívne účinky na patologické stavy. 

 Boh je prístupný tomu, kto ho chce milovať;  
je skrytý pre toho, kto ho chce pochopiť. 

 Modlitba je najmocnejšia forma energie, akú môže človek vytvoriť. Je to sila 

rovnako reálna ako zemská príťažlivosť. 

 Nenápadný zázrak sa neustále deje v srdciach ľudí, ktorí spoznali,  

že pre ich denný život prúdi z modlitby nepretržitý príliv sily. 
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Eduard ČECH  
(29.6.1893-15.3.1960) 

Bol výnimočne nadaný a široko rozhľadený matematik, 

akademický učiteľ so skutočnou ľudskou i matematickou 

osobnosťou. Narodil sa v Stračove, v severovýchodných 

Čechách. Jeho mimoriadne nadanie pre matematiku  

sa prejavilo už na Gymnáziu v Hradci Králove, kde zmaturoval 

s vyznamenaním (1912). Na filozofickej fakulte Karlovej 

univerzity v Prahe začal študoval matematiku. Cez prvú svetovú 

vojnu musel narukovať. Pobyt v armáde využil na štúdium 

ruštiny, nemčiny a taliančiny. Po návrate dokončil univerzitu 

(1919) a získal spôsobilosť vyučovať matematiku a deskriptívnu geometriu na 

vyšších stredných školách. Postupne vyučoval na niekoľkých reálkach v Prahe. 

V období 1920/21 bol na jednoročnom študijnom pobyte v Taliansku,  

kde v Turíne intenzívne spolupracoval s G. Fubinim (1879–1943). V roku 1923 

odišiel do Brna a po prof. M. Lerchovi sa stal mimoriadnym profesorom 

Masarykovej univerzity, riadnym vysokoškolským profesorom (1928). V Brne oživil 

matematický život, bol obetavým a láskavým učiteľom, vzorom nesmierne 

pracovitého, pre matematiku nadšeného človeka. V období 1935/36 pracoval 

a prednášal v Ústave pre pokročilé štúdiá v Princetone (USA). Po návrate bol  

na vrchole svojich tvorivých síl. Založil v Brne seminár z topológie, v ktorom za šesť 

rokov bolo vytvorených 26 pôvodných vedeckých prác. Venoval sa výchove novej 

generácie matematikov. Podstatne prispel k vzniku Matematického ústavu ČSAV 

i Matematického ústavu Univerzity Karlovej v Prahe ako bádateľských centier 

výskumnej práce. V roku  1952 sa stal akademikom ČSAV. Vedeckú prácu začal 

profesor Čech štúdiom projektívnych diferenciálnych vlastností geometrických 

útvarov. Spolu s Fubinim publikovali Projektívna diferenciálna geometria (Bologna 

1926–27) a Úvod do projektívnej diferenciálnej geometrie plôch (Paríž 1931). Čech 

sa preslávil prácami v topológii. Jeho meno sa stalo súčasťou viacerých pojmov 

z algebraickej i všeobecnej topológie. Po česky vyšli jeho Bodové množiny (1936) 

a Topologické priestory (1959). Celková vedecká činnosť akademika Čecha obsahuje 

94 pôvodných vedeckých prác, 9 odborných kníh, 7 stredoškolských učební.  

Za výsledky matematickej činnosti dostal štátne ceny (1951–1954) i Rád republiky 

(1958). Stal sa členom Poľskej akadémie vied (1956). Vytvoril u nás 

významné  vedecké školy v oblasti diferenciálnej geometrie 

a topológie. Zanechal trvalú stopu vo svetovej i v českej matematike. 

Eduard Čech podstatne prispel k modernizácii vyučovania na našich 

stredných školách a ovplyvnil českú matematickú terminológiu. 

Často zdôrazňoval, že nezáleží ani tak na tom, čo sa učí, ale ako sa 

učí. Nemusíte dokazovať všetko, ale nesmiete nedokazovať nič. 

Nesmie sa stratiť fakt, že matematika je systém. Dobrý učiteľ učí  

aj podľa zlej učebnice dobre, dotvára text výkladu, premýšľa nad učivom, vie posúdiť 

detaily i podstatu. Eduard Čech uznával, že matematika má nezanedbateľnú 

vzdelávaciu hodnotu a jej vyučovanie potrebuje aj didaktické podnety. Treba viesť 

žiakov tak, aby sa riadili heslom: Mnoho toho neviem, ale to, čo viem, viem dobre.                   


